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АНОТАЦІЯ 

Шелудяков Р.С. Правове регулювання трудової діяльності 

працівників поліції. – Кваліфікаційна наукова праця 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, 2018. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню правового 

регулювання трудової діяльності працівників поліції. В роботі 

проаналізовано поняття, сутність та ознаки трудової діяльності 

працівників поліції. 

Відзначено, що складовою сутності трудової діяльності працівників 

поліції є існування в межах здійснення такої діяльності обмежень 

дозвільного та антикорупційного характеру, що повинні носити 

абсолютний характер. При цьому діяльність кожного працівника поліції 

обумовлена виконанням поліцією як державним органом відповідних 

завдань та функцій. Мова йде, зокрема, про надання поліцейських послуг 

у таких сферах:  

1) забезпечення публічної безпеки і порядку;  

2) охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства й 

держави;  

3) протидія злочинності;  

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

економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій 

потребують такої допомоги. Зауважено, що працівники поліції проходять 

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

діяльність повинна стати пріоритетним напрямком нормативно-

правового регулювання. Поряд із цим, діяльність поліцейських як 

працівників характеризується її антидискримінаційною спрямованістю. 
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Сутність трудової діяльності працівників поліції проявляється 

головним чином у тому, що застосування праці поліцейських працівників 

є умовою здійснення ними правоохоронної діяльності в державі, а тому 

слугує стимулюючим фактором для кожного з них у виконанні 

покладених на поліцію функцій і завдань, що мають суспільно важливе 

значення. 

У контексті аналізу міжнародно-правового регулювання праці 

працівників поліції в Україні констатовано, що норми міжнародно-

правових актів відіграють наразі ключову роль у формуванні 

національного законодавства, а тому підлягають посиленому 

застосуванню при недостатності положень національного правового 

регулювання. Більше того, становлення міжнародних стандартів 

організації та трудової діяльності поліцейських працівників обумовлює 

застосування до національного правового регулювання основоположних 

міжнародних стандартів, які сприяють утвердженню демократизму у 

відносинах з органами державної влади. 

З’ясовано особливості сучасного стану правового регулювання 

трудової діяльності працівників поліції. Визначено принципи трудової 

діяльності працівників поліції. Досліджено мету, завдання і функції 

трудової діяльності працівників поліції. Охарактеризовано зміст кожного з 

цих елементів. 

Принципу законності трудової діяльності працівників поліції 

притаманні наступні риси:  

1) працівники поліції зобов’язані дотримуватись чинного 

законодавства;  

2) працівники поліції зобов’язані підтримувати законність та 

правопорядок у державі;  

3) працівники поліції зобов’язані відмовитись від виконання 

злочинних чи явно незаконних розпоряджень та наказів. 
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Принцип політичної нейтральності проявляється у наступному:  

1) поліція забезпечує захист прав та свобод людини незалежно від 

політичних переконань та партійної належності;  

2) поліцейський не може бути залучений до політичної діяльності;  

3) поліцейському у процесі здійснення трудової діяльності заборонено 

демонструвати свої політичні погляди. 

Завдання матеріального забезпечення життєдіяльності працівника 

поліції, та членів його сім’ї полягає у наступному:  

1) забезпечення здійснюється не лише щодо самого працівника 

поліції, а й щодо членів його сім’ї;  

2) чинним законодавством передбачено низку особливих соціальних 

гарантій, не притаманних іншим категоріям працівників;  

3) при визначенні розміру матеріального забезпечення таких осіб 

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

служби тощо. 

Завдання реалізації права особи на працю в органах Національної 

поліції України характеризується наступними особливостями:  

1) особа має відповідати встановленим у законодавстві вимогам;  

2) за умови невідповідності хоча б одній із ознак, право особи на 

працю в органах Національної поліції України не може бути реалізованим;  

3) у разі невідповідності законодавчим вимогам, у особи зберігається 

можливість реалізації права на працю у будь-якій іншій сфері. 

Кар’єрна функція трудової діяльності працівників поліції 

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

наділяються широким спектром можливостей щодо побудови кар’єри в 

органах Національної поліції України. Звання є показником кар’єрного 

просування особи, який впливає на розмір матеріального, соціального, 

пенсійного та іншого забезпечення таких осіб і членів їх сімей. Таким 

чином, працівник поліції шляхом здійснення трудової діяльності має 



5 

можливість кар’єрного просування та реалізації власних амбіцій до 

досягнення високих результатів служби. 

Розглянуто теоретико-практичні проблеми правового регулювання 

трудової діяльності працівників поліції. Виділено обґрунтовані напрями їх 

вирішення із чіткими законодавчими формулюваннями. Надано 

пропозиції щодо запозичення в Україну позитивного зарубіжного досвіду 

правового регулювання трудової діяльності працівників поліції. 

Щодо проблеми формування групи організаційно-управлінських 

відносин у межах трудової діяльності працівників поліції, запропоновано 

такі шляхи її вирішення:  

1) застосування трудоправового, а не адміністративістського підходу 

до регулювання трудових і пов’язаних з ними відносин;  

2) передбачення можливості прийняття локальних актів 

уповноваженими особами Національної поліції у Законі України «Про 

Національну поліцію»;  

3) прийняття спеціальної інструкції «Про преміювання працівників 

поліції». 

Для оптимізації трудової діяльності працівників поліції 

запропоновано:  

1) запровадити електронний контроль за автомобілем поліцейського 

і його пересуванням;  

2) встановити форми повідомлення працівником поліції свого 

місцезнаходження кожної години;  

3) запровадити публічні звітування керівників органів поліції про 

проведену ними роботу наприкінці кожного звітного місяця. Так, 

проблема звітування працівників поліції перед суспільством є однією з 

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

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

відносини із суспільством, кожен перспективний працівник поліції 
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повинен розуміти, що у зв’язку із своїм перебуванням на посаді 

поліцейського працівника, що є державним службовцем, він делегує 

«свою приватність» на користь публічності і може зазнавати певних 

обмежень порівняно із іншими громадянами України. 

Вказано на те, що потрібно скористатися досвідом Республіки 

Молдова та закріпити на законодавчому рівні норму, відповідно до якої в 

залежності від вислуги років поліцейські мають право на щорічну 

оплачувану відпустку наступної тривалості:  

1) при вислузі до 5 років – 35 календарних днів;  

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

3) при вислузі від 10 до 15 років – 45 календарних днів;  

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

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

З метою застосування досвіду Німеччини стосовно реформування 

трудової діяльності працівників поліції необхідно провести такі заходи:  

1) запровадити координацію та регулювання поліції в межах 

адміністративних районів, які функціонуватимуть згідно з правовими 

положеннями, визначеними національним законодавством, але з 

врахуванням особливостей трудової діяльності на даних територіях 

працівників поліції;  

2) реалізувати систему дій, спрямованих на вирішення проблеми 

удосконалення на національному рівні діяльності поліції, врахувавши 

пропозиції громадськості. Для цього запропоновано вдосконалити статтю 

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

є відсутність конкретики стосовно того, який саме представник 

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

виконувати повноваження щодо поліції і громадськості шляхом 

підготовки та виконання спільних проектів, програм і заходів для 

задоволення потреб населення та покращення ефективності виконання 
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поліцією покладених на неї завдань; 3) змінити пункт 3 частини 2 статті 51 

Закону України «Про Національну поліцію» шляхом заміни 

формулювання «до складу поліцейської комісії апарату центрального 

органу управління поліції повинні входити рекомендовані представники 

громадськості, запропоновані Уповноваженим Верховної Ради України з 

прав людини» формулюванням «до складу поліцейської комісії апарату 

центрального органу управління поліції повинні входити два 

представники від громадськості з бездоганною репутацією, високими 

професійними та моральними якостями, які особисто не зацікавлені в 

результатах конкурсного відбору, мають досвід у даній сфері і 

рекомендації правозахисних організацій». 

Ключові слова: правове регулювання, трудова діяльність, 

працівник поліції, трудове законодавство, роботодавець, зайнятість. 

ANNOTATION 

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

The qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

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

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

University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – 

Kyiv, 2018. 

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

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

of labor activity of police officers are investigated. 

It is noted that the constituent part of the labor activity of the police 

officers is the existence, within the limits of such activity, of restrictions of the 

permissive and anti-corruption nature, which should be of absolute character. At 

the same time, the activities of each police officer are conditioned on the 

execution of the respective tasks and functions by the police as a state body. 

These are, in particular, the provision of police services in the following areas: 
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1) ensuring public safety and order; 

2) the protection of human rights and freedoms, as well as the interests of 

society and the state; 

3) counteraction to crime; 

4) provision of services for the assistance of persons who, for personal, 

economic, social reasons or as a result of emergencies, need such assistance. It 

is noted that police officers are serving primarily, for the sake of society and the 

state, and, therefore, their work should become a priority area of regulatory 

regulation. Along with this, the work of police officers as workers is 

characterized by its anti-discriminatory orientation. 

The essence of the work of police officers is manifested mainly in the fact 

that the use of labor police officers is a condition for their law enforcement 

activities in the state, and therefore serves as a stimulating factor for each of 

them in fulfilling the functions and tasks of the police, which are of social 

importance. 

In the context of the analysis of the international legal regulation of the 

work of police officers in Ukraine, it was stated that the norms of international 

legal acts play a key role in the formation of national legislation, and therefore 

subject to increased use in case of insufficiency of the provisions of national 

legal regulation. Moreover, the formation of international standards of 

organization and work of police officers makes use of the national legal 

regulation of the fundamental international standards that promote the 

consolidation of democracy in relations with public authorities. 

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

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

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

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

The principle of the legality of the work of police officers is inherent in 

the following features: 
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1) Police officers are obliged to adhere to the current legislation; 

2) Police officers are required to uphold the rule of law and law in the 

state; 

3) Police officers are required to refuse to execute criminal or clearly 

unlawful orders and orders. 

The principle of political neutrality is manifested in the following: 

1) the police ensure the protection of human rights and freedoms 

regardless of political beliefs and party affiliation; 

2) a policeman can not be involved in political activity; 

3) the police officer in the process of carrying out his labor activities is 

prohibited from showing his political views. 

The task of providing material support to the police officer and his family 

members is as follows: 

1) provision is provided not only to the police officer himself, but also to 

his family members; 

2) the current legislation provides for a number of special social 

guarantees that are not inherent in other categories of employees; 

3) when determining the amount of material support for such persons, 

account shall be taken of the title, length of service in the police, the intensity 

and conditions of service, etc. 

The task of realizing the right of a person to work in the bodies of the 

National Police of Ukraine is characterized by the following features: 

1) the person must comply with the requirements established by law; 

2) if one of the grounds does not conform, the right of the person to work 

in the bodies of the National Police of Ukraine can not be implemented; 

3) in the case of non-compliance with the legislative requirements, the 

person retains the opportunity to exercise the right to work in any other sphere. 

The career function of the police workforce is noted by the fact that 

police officers, entering service in this area, have a wide range of opportunities 
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for building a career in the bodies of the National Police of Ukraine. The title is 

an indicator of the career advancement of a person, which influences the size of 

material, social, pension and other provision of such persons and their family 

members. Thus, a police officer through the exercise of his work has the 

opportunity of career advancement and the realization of his own ambitions to 

achieve high results of service. 

The theoretical and practical problems of legal regulation of labor activity 

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

are highlighted with clear legislative wording. The proposals on borrowing 

positive foreign experience in the legal regulation of labor activities of police 

officers are named. 

Regarding the problem of forming a group of organizational-managerial 

relations within the framework of the work of police officers, the following 

ways of its solution are proposed: 

1) the use of labor law, and not an administrative approach to the 

regulation of labor and related relations; 

2) provision of the possibility of accepting local acts by authorized 

persons of the National Police in the Law of Ukraine "On National Police"; 

3) the adoption of a special instruction "On the bonus of police officers". 

To optimize the work of the police, it is proposed: 

1) to introduce electronic control over the vehicle of a policeman and his 

movement; 

2) establish a police officer's form for his office every hour; 

3) introduce public reporting of police officers on their work at the end of 

each reporting month. Thus, the problem of reporting police officers to society 

is one of the cornerstones, as it pervades the adherence to anti-corruption rules 

and to the protection of human rights and citizen. At the same time, entering 

into a labor relations with society, every promising police officer should 

understand that, in connection with his being a civil servant, he delegated "his 
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privacy" in favor of publicity and may be subject to certain restrictions 

comparatively with other Ukrainian citizens. 

It is indicated that it is necessary to use the experience of the Republic of 

Moldova and to establish at the legislative level the norm according to which, 

depending on the seniority of the years, the police have the right to annual paid 

leave of the following duration: 

1) with a service life of up to 5 years - 35 calendar days; 

2) at the service from 5 to 10 years - 40 calendar days; 

3) at the service from 10 to 15 years - 45 calendar days; 

4) at the expense of 15 to 20 years - 50 calendar days; 

5) at the service for more than 20 years - 55 calendar days. 

In order to apply Germany's experience in reforming the work of police 

officers, the following measures should be taken: 

1) to introduce police coordination and regulation within the 

administrative areas that will operate in accordance with the legal provisions 

defined by national law, but taking into account the particularities of the work 

of the police in these areas; 

2) implement a system of actions aimed at solving the problem of 

improving the activities of the police at the national level, taking into account 

the proposals of the public. For this purpose, it is proposed to improve Article 

89 of the Law of Ukraine "On National Police". The disadvantage of this article 

is the lack of specificity as to which public representative in which cases the 

involvement and authority of the police and the public is exercised through the 

preparation and implementation of joint projects, programs and measures to 

meet the needs of the population and improve the efficiency of the police's 

deployment on her tasks; 3) amend paragraph 2 of Article 51 of the Law of 

Ukraine "On National Police" by replacing the wording "the composition of the 

police commission of the apparatus of the central police authority shall include 

recommended representatives of the public proposed by the Human Rights 
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Ombudsman" by the wording "in the composition of the police commission the 

apparatus of the central police authority should consist of two representatives 

from the public with impeccable reputation, high professional and moral 

qualities, which person then they are not interested in the results of competitive 

selection, have experience in this area and recommendations of human rights 

organizations". 

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

employer, employment. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Із реформуванням усіх сфер діяльності людини 

з’являються нові форми працевлаштування, зайнятості, трудової 

діяльності працівників. Внесення змін до національного законодавства в 

частині його адаптації до законодавства Європейського Союзу призводить 

до необхідності переглянути і загальноприйняті теоретичні уявлення про 

правове регулювання конкретних сфер. Прийняття Закону України «Про 

Національну поліцію» надало поштовх розвитку реформування 

національних стандартів організації та діяльності органів внутрішніх 

справ. Поряд з адаптацією до законодавства ЄС, виправданою видається 

необхідність розширення можливостей правоохоронної діяльності в 

Україні як інструменту підвищення соціального рівня життя населення, 

його захищеності від небезпечних факторів навколишнього середовища. 

Більше того, правова регламентація діяльності працівників поліції 

обумовила подальше поглиблення реформи громадського контролю за 

діяльністю уповноважених осіб держави. 

Особливості трудової діяльності працівників поліції викликають 

нагальну потребу у нормативно-правовому забезпеченні їх діяльності. 

Проте відсутність нового, узгодженого з потребами часу та суспільних 

інновацій Трудового кодексу України, паралельна реорганізація органів 

внутрішніх справ поряд із створенням поліції, поступове набрання 

чинності спеціальним законом обумовлюють необхідність одночасного 

внесення змін до законодавства в частині регламентації правового статусу 

поліції і її працівників. 

Актуальність нашого дослідження пов’язана з соціальною потребою 

забезпечення належного правового підґрунтя реалізації трудової функції 

працівниками поліції і належного рівня їх професіоналізму, що 

досягається достатнім рівнем інструментарію в правовому забезпеченні 

нового правоохоронного органу – поліції. Потреба у новому правовому 
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регулюванні трудової діяльності працівників поліції обумовлена не тільки 

їх спеціальним статусом, а й застарілістю і протиріччям трудового 

законодавства, його розгалуженістю та впливом загальноприйнятих норм 

трудового права, які надають працівникам поліції особливі умови для 

подальшого зростання їх авторитету в очах суспільства. 

Дослідженню трудової діяльності працівників поліції у тій чи іншій 

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

звертали свою увагу такі вчені: М.Г. Александров, В.М. Андріїв, 

С.Я. Вавженчук, А.С. Василів, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов 

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

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

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

Криштанович, С.С. Лукаш, О.А. Мартиненко, Н.П. Матюхіна, 

О.В. Москаленко, Р.А. Петров, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, 

В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, І.В. Сервецький, Є.Ю. Соболь, О.В. 

Тищенко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, С.М. Черноус, В.І. Щербина, 

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

правові акти, що регулюють трудову діяльність працівників поліції, 

необхідним є забезпечення наукового рівня обґрунтованості закріплення 

особливостей діяльності працівників поліції в окремому законодавчому 

акті та визначення галузевої приналежності сукупності вказаних 

нормативних положень. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля згідно з 

кафедральними темами «Актуальні проблеми права щодо інтеграції 

України до міжнародних стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного 

законодавства та імплементації в Україні норм міжнародного та 

європейського права». 
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Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії 

сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України 

від 12 січня 2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень 

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

постановою загальних зборів Національної академії правових наук 

України від 3 березня 2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження 

є розробка теоретико-практичних пропозицій та рекомендацій щодо 

вирішення проблем правового регулювання трудової діяльності 

працівників поліції. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, 

насамперед, виконати наступні завдання: 

− визначити сутність та ознаки трудової діяльності працівників 

поліції; 

− дослідити сучасний стан правового регулювання трудової 

діяльності працівників поліції; 

− встановити систему принципів трудової діяльності працівників 

поліції; 

− охарактеризувати мету та завдання трудової діяльності 

працівників поліції; 

− з’ясувати сутність функцій трудової діяльності працівників 

поліції; 

− розкрити і конкретизувати проблеми та шляхи удосконалення 

правового регулювання трудової діяльності працівників поліції; 

− виокремити напрями запозичення зарубіжного досвіду правового 

регулювання трудової діяльності працівників поліції. 

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин у сфері 

трудової діяльності працівників поліції. 
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Предметом дослідження є правове регулювання трудової діяльності 

працівників поліції. 

Методи наукового дослідження. Положення, висновки та 

рекомендації, що містяться у роботі, достатньою мірою аргументовані, 

науково обґрунтовані і достовірні. 

Наукове дослідження побудовано на застосуванні загального 

системно-структурного методу, основні елементи якого забезпечили 

високий ефект побудови моделей розв’язання поставлених задач. В 

основу системи методології наукового аналізу правового регулювання 

трудової діяльності працівників поліції покладені наступні методи: 1) 

діалектичний метод дав змогу досліджувати внутрішню сутність речей у 

процесі їх розвитку, а також внутрішніх та зовнішніх суперечностей. За 

допомогою даного методу, зокрема, проаналізовано сутність та ознаки 

трудової діяльності працівників поліції, а також сучасний стан правового 

регулювання трудової діяльності працівників поліції (підрозділи 1.1, 1.2); 

2) системний метод дозволив здійснити повне та об’єктивне дослідження 

відповідного конкретно окресленого предмета, а саме систему принципів, 

завдань і функцій трудової діяльності працівників поліції, а також 

проблеми правового регулювання трудової діяльності працівників поліції 

(підрозділи 2.1–2.3, 3.1); 3) порівняльно-правовий метод використано для 

аналізу позитивного зарубіжного досвіду правового регулювання трудової 

діяльності працівників поліції (підрозділ 3.2); 4) логічні методи і прийоми 

– дедукція, індукція, аналогія, аналіз, синтез – простежуються впродовж 

здійснення усього наукового аналізу. У науковому дослідженні 

використовувалися й інші методи пізнання, наприклад, за допомогою 

логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат в означеній 

сфері, зокрема визначено такі поняття: «працівник поліції», «трудова 

діяльність працівника поліції», «правове регулювання трудової діяльності 

працівника поліції», «завдання трудової діяльності працівника поліції» 
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(підрозділи 1.1, 2.1, 2.2). Застосування структурно-логічного методу та 

методу моделювання дозволили виділити аспекти оптимізації правового 

регулювання трудової діяльності працівників поліції (підрозділ 3.1). 

Нормативною основою роботи слугують нормативно-правові акти 

національного законодавства радянського та сучасного періодів, проекти 

законів й інших нормативних документів. В дисертаційній роботі також 

вивчено міжнародні та зарубіжні джерела щодо трудової діяльності 

працівників поліції. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першою 

спробою комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, з 

урахуванням новітніх досягнень науки трудового права дослідити 

специфіку правового регулювання трудової діяльності працівників поліції 

в Україні. За результатами дисертаційного дослідження сформульовано 

авторські основні положення, які виносяться на захист і містять елементи 

наукової новизни. Основними з них є такі: 

уперше: 

− надано авторське тлумачення поняття трудової діяльності 

працівників поліції як врегульованої нормами трудового права системи 

правовідносин, що виникають між поліцейськими як працівниками та 

державою в особі керівника поліції з приводу виконання працівниками 

поліції трудової функції, визначеної законодавством та контрактом у 

порядку і спосіб, що ними передбачені, з метою реалізації завдань поліції 

як правоохоронного органу; 

− комплексно встановлено перелік проблем правового 

регулювання трудової діяльності працівників поліції, якими є наступні: 

1) формування системи організаційно-управлінських відносин трудової 

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

трудовими відносинами) і відмежування їх від публічних 

адміністративних відносин; 2) суміщення і сумісництво у діяльності 
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працівників поліції; 3) забезпечення соціального захисту працівників 

поліції; 4) відсутність чіткого механізму звітування працівників поліції 

перед своїм роботодавцем – суспільством і державою, що його 

представляє; 5) здійснення атестації та переатестації працівників 

поліції; 

удосконалено: 

− пропозицію щодо передбачення окремою постановою Кабінету 

Міністрів України інформаційного, субординаційного та координаційного 

порядків взаємодії центральних органів виконавчої влади і Президента 

України в частині забезпечення правового регулювання діяльності поліції 

(в тому числі і трудової); 

− пропозицію стосовно зміни положення пункту 3 частини 2 статті 

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

даної норми «до складу поліцейської комісії апарату центрального органу 

управління поліції повинні входити рекомендовані представники 

громадськості, запропоновані Уповноваженим Верховної Ради України з 

прав людини» на формулювання «до складу поліцейської комісії апарату 

центрального органу управління поліції повинні входити два 

представники від громадськості з бездоганною репутацією, високими 

професійними та моральними якостями, які не зацікавлені у результатах 

конкурсного відбору, мають досвід у даній сфері і рекомендації 

правозахисних організацій»; 

− обґрунтування переліку шляхів вирішення проблем правового 

регулювання трудової діяльності працівників поліції, якими є такі: 

1) застосування трудоправового, а не адміністративістського підходу до 

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

спеціальної інструкції «Про преміювання працівників поліції»; 

розширення переліку видів трудової діяльності, які може суміщати 

поліцейський; 3) врегулювання питання віднесення поліції до органу 
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внутрішніх справ; 4) комплексний підхід до всеохоплюючого правового 

регулювання в частині соціального захисту працівників поліції; 5) 

встановлення механізму інформування громадськості, електронного 

контрою перебування на роботі поліцейського, публічне звітування раз 

на місяць керівниками; 6) скасування складання керівником працівника 

поліції, що атестується, атестаційного листа у зв’язку із встановленням 

службової залежності; 7) прийняття доповнення до наказу МВС «Про 

затвердження Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських», яким встановити строк розгляду апеляції не більше ніж 5 

робочих днів і право працівника звернутися з такою апеляцією протягом 

30 (тридцяти) днів з моменту прийняття рішення з приводу атестації; 

дістали подальшого розвитку: 

− характеристика змісту принципу безперервності трудової 

діяльності працівника поліції, яка полягає у тому, що кожна особа може 

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

поліції здійснюють свою трудову діяльність постійно, тому даний орган не 

може відмовити в зверненні із посиланням на вихідний, святковий чи 

неробочий день або закінчення робочого дня. Основні завдання поліції є 

несумісними із тимчасовими перервами чи зупинками діяльності. Тому 

безперервність проявляється передусім у наступному: 1) забезпеченні 

безперервного та цілодобового здійснення працівниками поліції 

виконання завдань; 2) наділенні кожної особи правом звернутись за 

допомогою до працівника поліції у будь-який момент, день чи час; 

− твердження про те, що слід закріпити чіткий перелік заохочень 

співробітників поліції, що сприятиме ефективнішому та якіснішому 

виконанню працівниками поліцейських структур своїх службових 

обов’язків, та, в свою чергу, забезпечить тривалу і сумлінну службу, а 

також виконання доручень особливої складності або важливості. При 
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цьому необхідно передбачити можливість застосування одночасно 

декількох форм заохочення до поліцейського; 

− деталізація сутності завдань та функцій трудової діяльності 

працівників поліції. 

Наукове та практичне значення результатів проведеного 

дослідження визначається тим, що отримані в результаті комплексного 

дослідження висновки і сформульовані пропозиції можуть бути 

використані: 

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

наукових досліджень теоретичних та практичних проблем правового 

регулювання трудової діяльності працівників поліції; 

– у правотворчості – при перегляді та вдосконаленні положень 

чинного Кодексу законів про працю, доопрацюванні проекту Трудового 

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

– у правозастосовній діяльності – результати дослідження 

сприятимуть вдосконаленню практики застосування норм чинного 

законодавства щодо трудової діяльності працівників поліції; 

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

зроблені в дисертації, можуть бути використані в ході наукових 

конференцій та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін, як 

«Трудове право», «Проблеми трудового права», «Поліцейське право» у 

вищих юридичних закладах освіти, при підготовці лекційних та 

семінарських занять, у науково-дослідній роботі студентів, слухачів та 

курсантів, у процесі підготовки робочих програм та планів, підручників, 

навчальної та прикладної літератури. 

Апробація результатів дослідження. Підсумки розробки 

проблеми в цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки 

доповідалися дисертантом на засіданнях кафедри трудового права та 

права соціального забезпечення, а також були оприлюднені на 
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всеукраїнських та міжнародних конференціях: «Теорія і практика 

розвитку правових інститутів» (м. Київ, 10–11 березня 2016 року), 

«Реформування національного та міжнародного права: перспективи та 

пріоритети» (м. Одеса, 20–21 січня 2017 року), «Пріоритетні напрямки 

розвитку правової системи України» (м. Львів, 27–28 січня 2017 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в п’ятьох статтях, опублікованих у наукових 

фахових виданнях України, двох статтях – у наукових виданнях інших 

держав, а також у трьох тезах доповідей і повідомлень на науково-

практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, 

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

списку використаних джерел, додатку. Загальний обсяг дисертації 

становить 197 сторінок. Список використаних джерел складається із 183 

найменувань і займає 18 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ОСНОВА ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 

 

1.1 Сутність та ознаки трудової діяльності працівників поліції 

Із реформуванням усіх сфер діяльності людини з'являються нові 

форми працевлаштування, зайнятості, трудової діяльності працівників. 

Внесення змін до національного законодавства в частині його адаптації до 

законодавства Європейського Союзу призводить до необхідності 

переглянути і загальноприйняті теоретичні уявлення про правове 

регулювання конкретних сфер. З прийняттям Закону України «Про 

Національну поліцію» [1], виникає потреба у науково-практичному 

обґрунтуванні застосування праці працівників поліції як сторони трудових 

правовідносин в Україні. 

Дослідження поняття, сутності та ознак трудової діяльності 

працівників поліції обумовлене їх спеціальним статусом, порівняно з 

іншими державними службовцями, особливими умовами їх праці, оплатою 

їх праці, часом роботи і часом відпочинку, притягненням до 

дисциплінарної відповідальності і наданням заохочень тощо. Зауважимо, 

що положення Кодексу законів про працю України [2] станом на сьогодні 

уже не відповідають потребам сучасного правового регулювання трудової 

діяльності працівників поліції, що посилює необхідність наукового 

обґрунтування досліджуваної теми, адже відповідні положення 

потребують свого закріплення уже у новому Трудовому кодексі України. 

Актуальність нашого дослідження виявляється в тому, що статус 

працівників поліції обумовлює специфічне значення їх трудової діяльності 

для суспільства в цілому та кожної окремої людини і громадянина. Більше 

того, трудова діяльність працівників поліції пов’язана з численними 

факторами небезпеки, що означає особливий порядок їх добору, 
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проходження служби, притягнення до відповідальності та надання їм 

заохочень і забезпечення їх соціального захисту і фінансування. При 

цьому поняття трудової діяльності працівників поліції сьогодні повинно з 

наукової точки зору бути включене до теоретичного обґрунтування 

приналежності інституту державної служби до галузі трудового права з 

врахуванням курсу на експансію трудо-правового регулювання. 

Дослідженню поняття, сутності та ознак трудової діяльності 

працівників поліції приділяли увагу численні вчені-правники, незважаючи 

на відносно оновлене правове регулювання в цій частині в Україні. Так, на 

досліджувані питання звертали свою увагу М.Г. Александров, В.О. 

Голобородько, І.А. Григоренко, О.В. Губанов, О.М. Дарморіс, С.В. 

Дріжчана, М.О. Жильцов, Д.В. Журавльов, Т.А. Занфірова, С.О. Іванов, 

М.І. Іншин, М.В. Криштанович, О.А. Мартиненко, Н.П. Матюхіна, Р.А. 

Петров, О.С. Проневич, І.В. Сервецький, Є.Ю. Соболь, Ф.А. Цесарський, 

Н.Ф. Чубоха тощо. Однак, зважаючи на новоприйняті нормативно-правові 

акти, що регулюють трудову діяльність працівників поліції, необхідним є 

забезпечення наукового рівня обґрунтованості закріплення особливостей 

діяльності працівників поліції у окремому законодавчому акті та 

визначити галузеву приналежність сукупності вказаних нормативних 

положень. 

У словнику української мови поняття «діяльність» належить до 

багатозначних і розглядається під наступними кутами зору:  

1) застосування своєї праці до чого-небудь;  

2) праця, дії людей у якій-небудь галузі;  

3) робота, функціонування якоїсь людини, її життя;  

4) виявлення сили, енергії чого-небудь [3, c. 512]. Натомість, у 

іншому словнику «діяльність» також розглядається крізь призму її 

значення як «активного процесу спрямованості сил та енергії» [4, c. 168]. 

Отже, діяльність нерозривно пов’язана із активними процесами прояву 
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власних ознак та здібностей, що обумовлює її направленість на досягнення 

конкретного результату. 

Однак, поняття «трудова діяльність» набуває іншого соціального, 

економічного та власне юридичного значення. Так, у соціальному 

розумінні, як вказує Б.М. Генкін, трудова діяльність людини є різновидом 

її соціальної поведінки. Трудова діяльність - це жорстко фіксований у часі 

та просторі доцільний ряд операцій і функцій, що здійснюються людьми, 

об’єднаними в трудові організації [5, c. 42]. Тож, соціальне значення 

трудової діяльності в контексті нашого дослідження означає, що трудову 

діяльність здійснює не працівник поліції, а поліція в цілому як 

правоохоронний орган в державі, як колектив осіб-працівників. Однак, 

такий підхід не відображає усталену концепцію індивідуальних і 

колективних трудових правовідносин, а тому не може бути в повній мірі 

застосований в межах нашого дослідження. 

У економічному розумінні трудова діяльність – це усвідомлена, 

енергозатратна, загальновизнана доцільною діяльність людини, що 

вимагає докладання зусиль і здійснення роботи [6, c. 59]. Однак, 

економічне значення далеко не охоплює соціальну складову розуміння 

поняття «трудова діяльність працівників поліції», адже не включає сферу 

їх соціального забезпечення, надання пільг та компенсацій тощо. 

Діяльність – це спосіб існування і розвитку суспільства і людини, 

всебічний процес перетворення нею навколишньої природи і соціальної 

реальності (включаючи його самого) відповідно до її потреб, мети і 

завдань. Дане визначення збігається з визначенням праці як доцільної 

діяльності, в результаті якої створюються матеріальні і духовні цінності та 

умови, необхідні для задоволення суспільних та індивідуальних потреб. У 

цьому сенсі праця характеризує найбільш істотні риси саме людської 

діяльності, але не всяка діяльність є працею. Як людина може бути 

потенційним працівником, так і діяльність може бути потенційною 
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працею. Щоб людина набула статусу працівника, необхідно дотриматися 

основної умови – укласти трудовий договір (згода батьків, направлення 

можуть бути, наприклад, додатковими умовами). Так і діяльність: щоб 

вона перетворилася на реальну працю, необхідне дотримання таких 

основних умов:  

а) «включення діяльності людини в систему суспільної праці;  

б) доцільність, результативність процесу діяльності, її необхідність і 

корисність як для суспільства, так і для окремої людини;  

в) спеціалізація суспільної праці», адекватна її оплата [7, с. 63-64]. 

Варто зауважити, що трудова діяльність спрямована на створення 

необхідного продукту (речі, енергії, інформації). Продукт, що його 

виробляє конкретна людина, може бути зовсім не потрібним власне їй. 

Трудова діяльність орієнтується на потреби суспільства в цілому, не 

визначаючись потребами лише окремої особистості [8, с. 308]. У 

результаті цього, природа трудової діяльності свідчить про її 

безпосередньо суспільний характер. 

Трудова діяльність охоплюється категорією праці як основного виду 

життєдіяльності людини й громадянина для забезпечення свого життя в 

інноваційному розвиненому суспільстві. При цьому, як вірно зазначає Н.Д. 

Гетьманцева, з юридичної точки зору працю можна розглядати в 

широкому і вузькому розумінні. У широкому розумінні праця – це 

первинно-необхідна, суспільно-корисна, інноваційна, доцільна, 

цілеспрямована, особиста, вольова, оціночна діяльність, пов’язана з 

реалізацією унікальних властивостей людини – фізичних та розумових 

здібностей – шляхом її творчого і фізичного самоствердження, свідомої і 

цілеспрямованої зміни навколишнього середовища з метою створення 

(нових) матеріальних і духовних цінностей та задоволення на цій основі 

потреб і інтересів людини, суспільства, держави і така, що породжує 

особливий вид суспільних відносин та потребує у зв’язку із цим правового 
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регулювання. У вузькому розумінні праця – це цілеспрямована діяльність 

людини, спрямована на створення матеріальних і духовних благ з метою 

задоволення її потреб і інтересів [9, с. 64]. 

Юридичне значення трудової діяльності є багатоаспектним, адже 

включає співвідношення понять «правоохоронна діяльність», 

«проходження служби у органах поліції», «поліцейська діяльність» та 

власне «трудова діяльність» у їх правовому осмисленні.  

Так, С.Ф. Константінов та Г.Б. Кузьміних вказують, що поліцейська 

діяльність – це особливий вид державно-управлінської діяльності, 

спрямованої на охорону громадського порядку, забезпечення громадської 

(і будь-якої іншої) безпеки, пов’язаної із застосуванням державного 

примусу [10, с. 115]. Однак, це означає, що поліцейська діяльність 

охоплює насамперед публічно-управлінський аспект, водночас 

безпосередньо не характеризує трудо-правовий аспект даного питання. 

Проте, як видається, трудова діяльність працівників поліції ставить собі за 

мету успішне виконання функцій поліції як правоохоронного органу, а 

відтак – ефективне та суспільно корисне здійснення поліцейської 

діяльності в цілому. 

Комплексне уявлення про поліцейську діяльність дозволяє 

розглядати її як складову правоохоронної діяльності. Ситуація, яка 

склалася в адміністративному праві щодо змісту поняття поліцейської 

діяльності, основних ознак та елементів, його співвідношення з 

правоохоронною діяльністю, створює передумови для наукового пошуку, 

переосмислення вказаної категорії та приведення її у відповідність до 

задекларованих законодавчих норм та викликів суспільства. Уведення в 

правовий обіг вказаної наукової категорії обґрунтовується сучасною 

правоохоронною діяльністю як України, так і Європейських країн. Тому 

поліцейську діяльність О.О. Косиця розглядає як вид державно-

управлінської діяльності у правоохоронній сфері, мета якої полягає у 
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служінні суспільству та яка реалізується спеціальними органами, 

уповноваженими від імені держави здійснювати охорону прав і свобод 

людини, протидіяти злочинності, підтримувати публічну безпеку і 

порядок, із застосуванням превентивних поліцейських заходів та 

поліцейських заходів примусу [11, с. 136]. 

Як слушно зазначає О.С. Проневич, «поліцейська діяльність» є 

однією з основоположних категорій у поліцейському праві [12, c. 350]. 

При цьому, Ю.В. Фомін вказує, що під поліцейською діяльністю слід 

розуміти форму реалізації поліцейської функції держави, публічну 

правоохоронну діяльність, яка здійснюється уповноваженими органами 

виконавчої влади, які мають у своєму розпорядженні власний апарат для 

застосування заходів державного примусу [13, c. 92].  

Аналізуючи зазначені позиції, можемо констатувати, що поняття 

«трудова діяльність працівників поліції» та «поліцейська діяльність» є 

взаємозалежними. Працівники, які не здійснюють поліцейську діяльність в 

силу наданих їм повноважень, не можуть виконувати трудову діяльність, 

оскільки за формальних і фактичних правових підстав не вважатимуться 

працівниками органів поліції.  

Більше того, виконання поліцейської діяльності можливе лише за 

успішного виконання своїх трудових обов’язків працівниками поліції. 

Однак, поліцейська діяльність як різновид правоохоронної діяльності 

передбачає комплекс певних трудових обов’язків кожного працівника 

поліції, а відтак трудову діяльність не можна ототожнювати з 

поліцейською діяльністю, проте успішне виконання трудової діяльності є 

умовою здійснення поліцейської. 

Крім цього, варто зауважити, що трудова діяльність працівників 

поліції не може вважатися тотожною проходженню служби у даному 

правоохоронному органі. В.І. Черней, В.О. Константінов вказують, що під 

проходженням служби розуміється сукупність юридичних фактів, які 
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зумовлюють зміни службово-правового положення працівників органів 

внутрішніх справ. До них відносяться такі:  

1) зарахування в кадри;  

2) призначення на посаду;  

3) присвоєння спеціального звання;  

4) службове атестування;  

5) переміщення по службі;  

6) звільнення з органів внутрішніх справ [14, с. 72].  

Аналізуючи вище викладене можемо зазначити, що на перший 

погляд проходження служби включає основні інститути трудового права 

як галузі (прийняття на роботу і звільнення, проведення професійного 

навчання, підготовки, перепідготовки та атестації працівників, 

притягнення їх до відповідальності та заохочення. Проте, трудова 

діяльність працівників поліції є більш ширшим поняттям з урахуванням 

комплексного аналізу положень закону України «Про Національну 

поліцію» [15]. Зокрема, мається на увазі, що трудова діяльність 

працівників поліції охоплює не тільки вище зазначені інститути, а й 

інститут соціального захисту, присвоєння і підвищення або пониження у 

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

Тож, з цього випливає, що трудова діяльність працівників поліції не 

обмежується проходженням ними служби. Трудова діяльність працівників 

поліції є більш ширшим поняттям, що охоплює й інші правові інститути. 

Зауважимо, що трудова діяльність, на думку О.М. Розгон, - це період 

часу, протягом якого працівник виконував певну трудову функцію у 

певного, визначеного роботодавця на підставі укладеного між ними 

трудового договору чи договору підряду, договору доручення або в 

результаті проходження державної служби або здійснював індивідуальну 

чи іншу трудову діяльність [16, c. 15]. Тобто, трудова діяльність 

характеризується як продовжуваний процес, початковою точкою відліку 
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якого слугує прийняття працівника на роботу і завершальною точкою – 

припинення трудових відносин між ним та роботодавцем. Така діяльність 

спрямована на отримання певних матеріальних благ та економічного 

та/або соціального ефекту. 

Н.П. Долгіх, В.П. Марущак характеризуючи юридичне розуміння 

поняття «трудова діяльність» вважають, що це свідома діяльність 

працівників, яка спрямована на створення матеріальних і духовних благ, 

надання послуг, діяльність, яка характеризує певні споживчі цінності і 

здійснюється на певних правових підставах (договір, закон та ін.) [17, c. 5]. 

З цього випливає, що трудова діяльність будь-яких працівників, в тому 

числі працівників поліції є спрямованою на створення певних 

матеріальних і нематеріальних благ,досягнення соціальних та економічних 

ефектів від такої діяльності. 

Тож, трудова діяльність в юридичному розумінні – це врегульований 

нормами трудового права процес виконання працівником трудової 

функції, визначеної трудовим договором або законодавством, з метою 

створення певних матеріальних та нематеріальних благ з урахуванням 

прав, обов’язків та інтересів працівників та роботодавців. Однак, 

визначення трудової діяльності працівників поліції є більш широким і 

спеціалізованим поняттям,  отже потребує всебічного уточнення. Більше 

того, визначення поняття трудової діяльності працівників поліції повинно 

вміщувати в собі найбільш загальні особливості і властивості застосування 

праці поліцейських.  

З урахуванням новел чинного законодавства, трудову діяльність 

працівників поліції можна визначити як врегульовану нормами трудового 

права систему правовідносин, що виникають між поліцейськими як 

працівниками та державою в особі керівника поліції з приводу виконання 

працівниками поліції трудової функції, визначеної законодавством та 
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контрактом в порядку і спосіб, що ними передбачені, для виконання 

завдань поліції як правоохоронного органу. 

Враховуючи зазначене визначення, логічним є встановлення 

сутності трудової діяльності працівників поліції. Як правильно зауважує 

В.М. Білик, З метою ефективного використання робочого часу 

державними посадовими особами законодавцем можуть бути передбачені 

додаткові дозвільні механізми (регулятори), які унормовують їх трудову 

діяльність і визначають її сутність та спрямованість [18, с. 85]. Так, з цього 

випливає, що трудова діяльність працівників поліції як державних 

службовців характеризується певною сутністю, що охоплює склад 

факторів, які впливають на визначення в подальшому особливостей такої 

трудової діяльності. Так, зокрема сутність трудової діяльності працівників 

поліції, на наш погляд, охоплює:  

1) наявність обмежень в частині зайняття трудовою діяльністю в 

інших сферах;  

2) кожен працівник поліції виконує свої трудові обов’язки задля 

ефективного здійснення органами поліції суспільно важливих функцій;  

3) трудова діяльність працівників передбачає наявність у них 

особливих прав, що їм гарантує їх роботодавець – держава в особі 

уповноваженого керівника поліції. 

Характеризуючи ці сутнісні характеристики можемо зауважити, що 

трудова діяльність працівників поліції пов’язана з рядом антикорупційних 

і діяльнісних обмежень, що обумовлює проходження ними служби в 

органах поліції. Так, у ст. 66 Закону України «Про Національну поліцію» 

[1] передбачено ті ж обмеження, що й у Законі України «Про запобігання 

корупції» [19], Законі України «Про прокуратуру» [20], Законі України 

«Про судоустрій і статус суддів» [21] тощо. Зауважимо, що при порушенні 

зазначених у ст. 66 вказаного вище спеціального закону обмежень, 

працівник поліції повинен бути звільнений з посади у зв’язку з 
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порушенням правил щодо сумісництва. Більше того, у ст. 66 зазначеного 

закону визначено, що поліцейський не може під час проходження служби 

займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім науково-педагогічної, 

наукової або творчої. Попередня редакція цієї статті була, на наш погляд, 

більш вдалою, оскільки охоплювала ще і можливість поліцейських 

займатися інструкторською діяльністю, медичною практикою тощо. Крім 

цього, наразі зазначена стаття суперечить положенням ст. 25 Закону 

України «Про запобігання корупції» [19].  

У ній визначено, що такі особи не можуть займатися іншою 

оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної 

практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або 

підприємницькою діяльністю, якщо інше не 

передбачено Конституцією або законами України. 

З наведеного випливає, що працівники поліції можуть, крім 

наукової, науково-педагогічної діяльності або творчої діяльності 

займатися ще й інструкторською діяльністю та медичною практикою. Ми 

вважаємо, що інструкторська та медична практика сприяють підвищенню 

кваліфікації працівника поліції і якщо останній займається і цими видами 

діяльності у позаробочий час, то дана його робота повинна заохочуватися 

на рівні встановлених законодавством про працю заохочень із занесенням 

таких відомостей до особової справи працівника. Це дозволить, на нашу 

думку, не тільки забезпечити належний рівень підготовки працівників 

поліції, а й створити засади для залучення їх сил у конкретній обстановці. 

Такої ж думки притримується й І.А. Василенко, який вказує, що у 

багатьох країнах Європи та США максимально комп’ютеризовані такі 

процеси не тільки на рівні органів і підрозділів. Це є неодмінною умовою 

для ефективної діяльності служби, особливо у великих містах, оскільки 

дозволяє з достатньою точністю отримати оптимальні програми 

використання сил і засобів [22, c. 130].  
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Такий стан речей сприяв би реальному практичному виконанню ч.3 

ст. 25 спеціального закону, де визначено, що поліція може створювати 

власні бази даних, необхідні для забезпечення щоденної діяльності органів 

(закладів, установ) поліції у сфері зокрема трудових відносин, а також 

міжвідомчі інформаційно-аналітичні системи, необхідні для виконання 

покладених на неї повноважень. Тому, з урахуванням вище викладеного 

вважаємо за необхідне запропонувати внести зміни у ст. 66 Закону 

України «Про Національну поліцію» [1] і доповнити зміст цієї норми 

формулюванням: «поліцейський не може займатися іншою діяльністю, 

окрім науково-педагогічної, наукової, творчої, інструкторської, медичної 

практики та суддівської практики зі спорту або підприємницькою 

діяльністю, окрім випадків, визначених законами України». Зазначимо, що 

дана стаття повинна бути викладена, на нашу думку, саме в такому її 

формулюванні, адже зі змісту існуючої статті випливає, що працівники 

поліції, перебуваючи на відпочинку, можуть вступати у конфлікт інтересів 

(мається на увазі, що чинний закон поширює на них антикорупційні 

обмеження тільки «під час проходження служби»). Крім цього, 

Конституція України [23] є основним законом, а тому дублювання її в 

контексті даної статті є недоцільним. Більше того, діяльність може бути і 

неоплачувана, однак носити характер корупційної послуги (неправомірної 

вигоди), а тому таке антикорупційне обмеження повинно бути всебічним і 

повним. 

Отже з урахуванням вище викладеного, можна констатувати, що 

складовою сутності трудової діяльності працівників поліції є існування в 

межах здійснення такої діяльності обмежень дозвільного та 

антикорупційного характеру, що повинні носити абсолютний характер. 

Ще однією сутнісною характеристикою є те, що кожен працівник 

поліції обумовлює виконання поліцією як державним органом своїх 

завдань та функцій.  
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Зокрема, мова йде про такі завдання надання поліцейських послуг у 

сферах:  

а) забезпечення публічної безпеки і порядку;  

б) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і 

держави;  

в) протидії злочинності;  

г) надання послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, 

соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої 

допомоги. Зауважимо, що працівники поліції проходять службу, перш за 

все, на благо суспільства та держави, а отже їх трудова діяльність повинна 

стати пріоритетним напрямком нормативно-правового регулювання. 

Поряд із цим, діяльність поліцейських як працівників обумовлюється їх 

анти дискримінаційною діяльністю.  

Як приклад, можна навести те, що при антиморальній, 

дискримінаційній поведінці у соціальних мережах проти кожного такого 

працвника поліції розпочинається службове розслідування. Таке 

розслідування проводиться в порядку і спосіб, передбаченими 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування» [24] та 

Наказом Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження 

Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в органах 

внутрішніх справ України» [25]. Поряд із цим при здійсненні своєї 

трудової діяльності працівник поліції повинен шанобливо ставитися до 

населення і вживати заходи антидискримінаційного характеру, що 

полягають у припиненні, протидії прямій і непрямій дискримінації, що 

визначено положеннями Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні» [26]. 
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Таким чином, на підставі вище викладеного можемо констатувати, 

що трудова діяльність працівників поліції за своєю сутністю повинна бути 

високоморальною, відповідальною та носити юридично значущий 

антидискримінаційний характер. 

Зауважимо, що поряд із цим трудова діяльність працівників поліції є 

відображенням принципу диференціації у сфері правового регулювання 

праці. Це пов’язано з тим, що питання з наданням особливого статусу цим 

працівникам уже вирішено на підставі окремого закону. Однак, недоліком 

нормативно-правового регулювання в цій частині є, зокрема, що у Законі 

«Про Національну поліцію» [1] чітко не визначено сферу дії трудового 

законодавства на дану категорію працівників. Зокрема, зі ст. 3 цього 

закону випливає, що на працівників поліції поширюється дія чи не всіх 

законодавчих актів в Україні. Проте, ч. 11 ст. 62 Закону дозволяє 

поліцейським створювати професійні спілки (а як відомо Закон України 

«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [27] входить до 

комплексу трудового законодавства). Також ст. 69 цього Закону оперує 

поняттям «строкового трудового договору», що визначається як вид 

трудового договору у нині чинному Кодексі законів про працю України 

[28]. Не вдаючись у подробиці правового регулювання умов праці 

поліцейських працівників, можемо констатувати, що нині трудове 

законодавство поширюватиме свою дію на поліцейських працівників, 

однак в частині, щ не врегульована спеціальним законом. 

Також О.М. Заржицький та О.В. Литвин зауважують, що держава, 

яка заінтересована у збереженні та відтворенні продуктивних сил, повинна 

встановити достатньо жорсткі правила поведінки суб’єктів трудового 

права – як роботодавців, так і працівників, формуючи загальноприйнятний 

баланс між сторонами трудових правовідносин [29, с. 55]. Тож, 

диференціація праці працівників поліції передбачає, крім особливого 

правового регулювання, ще й надання поліцейським працівникам певного 
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обсягу повноважень, особливого порядку оплати праці, проходження 

служби тощо. Все це і багато іншого становлять собою особливості 

трудової діяльності працівників поліції, що розглядатиметься нижче. 

Таким чином, сутність трудової діяльності поліцейських 

проявляється головним чином у тому, що застосування праці поліцейських 

працівників є умовою здійснення ними правоохоронної діяльності в 

державі, а тому слугує стимулюючим фактором для кожного з них у 

виконанні покладених на поліцію функцій і завдань, що мають суспільно 

важливе значення. 

Звертаючись до етимологічного розуміння поняття «особливість», 

варто зауважити, що у енциклопедичних виданнях і словниках дане 

поняття охоплює багатозначні складові елементи. Так, поняття 

«особливість» розглядається як:  

1) характерна риса, ознака, властивість кого- чого-небудь [30, c. 

779];  

2) відмінність;  

3) якість, яка відрізняє одне явище від іншого [31, c. 441];  

4) характерна властивість, що відрізняє одне явище від іншого [4, c. 

589]. Тобто, з вище викладеного випливає, що особливість як характерна 

риса, ознака і властивість відрізняє одне явище від іншого і дозволяє 

визначити його значущість для відповідного масштабу питання, що 

потребує вирішення. 

Характеризуючи особливості правового регулювання трудової 

діяльності працівників поліції вважаємо, що вони полягають в:  

1) особливому порядку добору кадрів на посади працівників;  

2) особливому порядку проходження служби;  

3) особливостях робочого часу та часу відпочинку;  

4) особливостях оплати праці і соціального захисту;  
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5) особливостях притягнення до відповідальності  надання заохочень 

працівникам поліції. 

По-перше, трудова діяльність працівника поліції починається з 

моменту його працевлаштування, складання ним присяги і оформлення 

контракту як строкового трудового договору. Однак, необхідно врахувати, 

що до комплексу пов’язаних з трудовими відносин, що характеризують і 

визначають, забезпечують трудову діяльність працівників відносяться 

організаційно-управлінські відносини а межах трудового права. Так, як 

правильно вказує О.А. Хименко, від організаційно-управлінських відносин 

певною мірою залежить можливість становлення, розвитку, зміни і 

припинення трудових правовідносин [32, с. 11]. В.С. Венедіктов зазначає, 

що при організації праці і управління нею працівнику повинні бути 

створені умови для виконанням ним своїх конкретних трудових обов’язків 

[33, c. 12].  

Аналізуючи вище викладене можемо констатувати, що відносини із 

добору кадрів на посаду поліцейських працівників відносяться до 

організаційно-управлінських відносин трудового права, а тому є 

нерозривно пов’язані з трудовою діяльністю працівників поліції. До 

особливостей добору кадрів на посади поліцейських працівників можна 

віднести:  

а) призначаються на посади ці працівники за конкурсом, оцінюють 

результати якого поліцейські комісії;  

б) для зайняття посади громадяни проходять перевірку: медичні 

обстеження, а також перевірку рівня фізичної підготовки, 

психофізіологічне обстеження, обстеження на предмет виявлення 

алкогольної, наркотичної та токсичної залежності тощо; проводиться 

спеціальна перевірка; за згодою ці особи проходять тестування на 

поліграфі;  
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в) призначення на посаду поліцейського здійснюється безстроково 

(до виходу на пенсію або у відставку), за умови успішного виконання 

службових обов’язків тощо. 

Однак, з врахуванням наведених особливостей неодмінно 

суперечливим є даний порядок добору, який є з одного боку – прозорим, а 

з іншого – доволі неузгодженим. Так, вказаним законом визначена 

процедура конкурсного відбору на посаду поліцейського, однак порядку із 

цим закон передбачає можливість не проведення конкурсного відбору, 

проте не вказує у яких випадках. Більше того, працівники поліції 

позбавляються можливості участі в конкурсі, адже останній взагалі може 

не проводитися, а необхідні особи призначатися відповідно до ч.1 ст. 47 

цього Закону посадовими особами органів (закладів, установ) поліції 

відповідно до номенклатури посад, яку затверджує Міністерство 

внутрішніх справ України.  

Також неузгодженою є термінологічна відповідність Закону України 

«Про Національну поліцію» [1] з на даний момент чинним Кодексом 

законів України про працю [2]. Так, спеціальний закон вказує на те, що 

призначення поліцейського на посаду є безстроковим, однак у ст. 63 цього 

акту вказує на поняття «контракт» як на письмовий договір, що 

укладається між громадянином України та державою, від імені якої 

виступає поліція, для визначення правових відносин між сторонами. При 

цьому законом визначається перелік випадків, за яких укладається такий 

контракт. Зауважимо, що він укладається практично у більшості можливих 

випадків прийняття на службу працівника поліції. А тому є незрозумілим, 

за яких випадків призначення на посаду поліцейського буде відбуватися 

безстроково. 

Зазначимо, що трудова діяльність працівників поліції навідміну від 

трудової діяльності інших категорій працівників характеризується тим, що 

контракт є підставою для видання наказу про прийняття особи на службу в 
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поліції та/або призначення її на відповідну посаду, однак сам по собі не є 

підставою виникнення трудових правовідносин між поліцейським як 

працівником і державою в особі поліції як роботодавцем. Такою підставою 

слугує наказ і працівник може бути допущений до роботи, але не 

вважатися таким, з яким укладено трудовий договір через існування 

конструкції «контракту» як обов’язкового письмового договору. 

Отже, добір на посаду поліцейських працівників є особливістю їх 

трудової діяльності адже впливає на строк такої діяльності, залучення 

працівника до здійснення правоохоронної поліцейської діяльності  і 

сприяє оформленню працівника на роботі, забезпечення зайнятості 

робочих місць та виконання функцій правоохоронного органу як такого. 

По-друге, ще однією особливістю трудової діяльності працівників 

поліції є проходження ними служби. До особливостей, що визначають 

проходження служби працівниками поліції відносяться:  

а) призначення поліцейських у розпорядження (тимчасове 

виконання обов’язків без призначення на нову посаду);  

б) відправлення їх у відрядження, порядок суміщення і сумісництва, 

тимчасове виконання ними обов’язків;  

в) проходження професійної підготовки та навчання;  

г) питання віку та стажу перебування на службі в поліції. 

Зауважимо, що  особливості проходження служби працівників 

поліції є одними з ключових при визначенні їх ефективності на певній 

посаді. Зауважимо, що недоліком чинного законодавства є те, що 

формально працівники поліції не відносяться до працівників органів 

внутрішніх справ. До такого висновку можна дійти, звертаючи увагу на 

положення п. 3 ч.2 ст. 78 спеціального Закону, де визначено, що служба в 

органах внутрішніх справ України не зараховується до стажу роботи в 

поліції. Вважаємо таку ситуацію неприйнятною, адже поліція повинна 
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замінити собою систему органів внутрішніх справ, тож необхідно 

виключити даний пункт із ч.2 ст. 78 Закону. 

Також зауважимо, що наразі «призначенням у розпорядження» 

законодавство називає ситуацію правової невизначеності для працівників 

поліції. При цьому, працівник поліції перед зарахуванням в 

розпорядження звільняється із займаної посади, але при цьому продовжує 

проходити службу в поліції, виконуючи тимчасові функціональні 

обов’язки. Вважаємо, що доцільніше було б зараховувати таких 

працівників за визначеними спеціальним законом підставами не у 

«розпорядження», а у «резерв». 

При цьому також зауважимо, що ст. 69 спеціального закону наразі 

не визначено порядок доплат до посадового окладу працівника, який за 

його згодою чи без такої згоди тимчасово виконує обов’язки за іншою 

посадою.  Вважаємо, що за таким умов обсяг роботи, що виконує 

працівник збільшиться і несправедливим є визначення підстав і випадків, 

за яких він повинен виконувати таку роботу без законодавчо гарантованих 

доплат за її виконання. 

Ще більше суперечить суті служби в поліції інститут відряджень, за 

яким працівники поліції відряджаються до інших органів на роботу, однак 

на службі залишаються в поліції. Зауважимо, що до стажу роботи в поліції 

їм не зараховуються такі «відрядження», що є несправедливим та 

необґрунтованим. 

В частині первинної професійної підготовки поліцейських 

зауважимо, що необґрунтованим вважаємо положення, за яким 

поліцейські, звільнені зі служби в поліції протягом трьох років після 

закінчення навчальних закладів зі специфічними умовами навчання з 

будь-яких підстав, крім звільнення зі служби в поліції на підставі 

підпунктів 2, 4 частини першої статті 77 цього Закону, відшкодовують 

Міністерству внутрішніх справ України витрати, пов’язані з їх 
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утриманням у вищому навчальному закладі, в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України. 

 Вважаємо, що до підстав звільнення, на які не повинно 

поширюватися дане положення повинні бути включені підпункти 8 (у 

зв’язку з переходом у встановленому порядку на роботу до інших 

міністерств і відомств (організацій) , 9 (конфлікт інтересів) та 11 (у зв’язку 

з набуттям громадянства або підданства іншої держави). У першому 

випадку це необхідно, оскільки роботодавцем особи і далі залишатиметься 

держава, тільки в іншій особі. У другому випадку особа. Яка звільнилася, 

надала перевагу не вступати у корупційні ризики, щоб бути притягнутою 

як мінімум до дисциплінарної, а максимум – і до кримінальної 

відповідальності. У третьому випадку не включення даної підстави до 

досліджуваної норми потягне за собою враження, за яким особи. Якщо 

вони набувають громадянство іншої держави з одночасним припиненням 

українського громадянства притягуються до майнової відповідальності 

таким способом, що не відповідає ні національним ні міжнародно-

правовим підходам в даному контексті. 

Отже, проходження служби поліцейського працівника як різновид 

власне трудових відносин в трудовому праві характеризується 

своєрідністю порівняно з реалізації трудової функції іншими 

працівниками на відповідних посадах, проте характеризується значним 

рівнем прозорості, врегульованості та продуманості, що попри всі 

недоліки правового регулювання становить собою один з кращих зразків 

нормотворчої діяльності в Україні. 

По-третє, також особливість трудової діяльності працівників поліції 

проявляється у їх робочому часі та часі відпочинку. Зауважимо, що за 

загальним правилом в Україні встановлена загальна тривалість робочих 

годин протягом тижня – 40 робочих годин (ст. 50 Кодексу законів про 

працю в Україні [2]). Ч.3 ст. 91 спеціального Закону визначає, що для 
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поліцейських установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома 

вихідними днями (в загальному не порушує право на працю), а для 

курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів із специфічними умовами 

навчання, які готують поліцейських, - шестиденний робочий тиждень з 

одним вихідним днем (суперечлива норма – ці особи наврядче 

перебувають у трудових відносинах і вважаються працівниками).  

Зазначимо, що по-суті нормами ст. 91 Закону України «Про 

Національну поліцію» суттєво погіршуються права поліцейських як 

працівників. Так, цією нормою цієї статті передбачено, що особливий 

характер служби в поліції характеризується:  

1) службою у святкові та вихідні дні;  

2) службою позмінно;  

3) службою з нерівномірним графіком;  

4) службою в нічний час. Водночас, при такому погіршенні, на нашу 

думку, повинно було б враховуватися те, що працівник працює надурочно. 

Законом також не тлумачиться поняття «нерівномірний графік» і чи не 

означає це, що працівника в будь-яку хвилину доби можуть викликати на 

роботу.  

При цьому, варто зазначити, що у цій статті нічого не йдеться про 

якісь взаємозбалансовуючі компенсації, окрім виходу працівником на 

роботу у вихідні та святкові дні, що є необґрунтованим. Вважаємо, що ні 

рівні з обмеженнями, зважаючи на особливий характер праці таких 

працівників, варто передбачати і певні гарантії оплати їх праці.  

Зауважимо, що на належному рівні законодавство про поліцію 

передбачає порядок надання відпусток поліцейським працівникам, їх 

сплачуваність та порядок обчислення. Проте, ст. 93 спеціального закону 

містить внутрішню суперечність, що зокрема виражається у тому, що 

працівникам поліції відпустки надаються в календарних днях, однак 

чомусь обраховуються подобово. При такому регулюванні кулькість днів, 
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що надається як відпустка працівникам поліції може фактично 

скоротитися, адже обчислюється подобово. Особливістю регулювання 

надання відпусток поліцейським є те, що за їх бажанням невикористана 

частина відпустки може бути приєднана до чергової відпустки на 

наступний рік. Очевидно, що якщо працівник не використав всю 

відпустку, то йому надається грошова компенсація. Однак, при цьому 

законодавство не визначає, яку максимальну кількість днів частини 

невикористаної відпустки працівник може таким чином «перенести» на 

наступний рік. При цьому поза правовим регулюванням наразі 

залишається ситуація, за якої працівник може не брати відпусток і потім 

піти у відпустку на цілий рік за наявності зібраних днів невикористаних 

відпусток. 

Отже, як бачимо час роботи і відпочинку працівників поліції є 

однаково ненормованим. З одного боку це можна трактувати як 

погіршення умов їх праці порівняно з тим, що гарантується трудовим 

законодавством, а з іншого – як інструмент забезпечення виконання ними 

своєї трудової функції, що полягає в наданні поліцейських послуг 

населенню, що може потребувати їх в будь-яку хвилину доби. З 

врахуванням того, що життя людини, її безпека є найвищою соціальною 

цінністю, застосування праці поліцейських в такому випадку є належним 

чином обґрунтованим.  

По-четверте, оплата праці та соціальний захист працівників поліції 

також є особливістю їх трудової діяльності. Зауважимо, що вперше 

розмежував терміни «оплата праці» і «заробітна плата» О.І. Процевський, 

який звернув увагу на те, що при ототожненні названих понять 

недооцінюється значення та роль процесу праці, а перевага надається його 

кінцевій меті [34, с. 101].  

Оплата праці у вигляді заробітної плати є дією роботодавця у 

відповідь на працю працівника. На думку ж О.І. Процевського, оплата 
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праці і заробітна плата розрізняються у трудовому законодавстві за 

допомогою телеологічного тлумачення норм. Так, оплата праці є однією з 

умов праці і коли мова йде про них, законодавець має на увазі оплату 

праці як необхідну умову функціонування процесу праці, точніше робочої 

сили. А заробітна плата в даній ситуації виступає мірою винагороди [34, с. 

101]. 

Однак, у Законі України «Про Національну поліцію» не вживається 

поняття «оплата праці», а застосовується термін – «грошове 

забезпечення». Вважаємо, що таке поняття не слід застосовувати в 

розумінні оплати праці, адже забезпечення означає складову соціального 

захисту, а поліцейські, як і інші категорії працівників, заробляють грошові 

кошти, на які працюють, проходячи службу в органах поліції. При цьому, 

зважаючи на те, що їх заробітна плата порівняно з іншими заробітними 

платами державних службовців є порівняно високими (8-10 тис. грн.), 

необґрунтованим є застосуванням до них такого поняття. 

Більше того, позитивним вважаємо закріплення у ст. 99 спеціального 

закону нормативних розмірів одноразового грошового забезпечення 

(зокрема, у випадку поранення при виконанні службових обов’язків 

працівнику виплачується 70 розмірів мінімального прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб).  

Соціальний захист поліцейських включає широку варіацію заходів. 

Зокрема, соціальний захист передбачає: надання пенсій, медичного і 

житлового забезпечення тощо. Проте, неоднозначним є пенсійне 

забезпечення таких осіб. Зокрема, за своїм статусом відповідно до 

положень ст. 102 спеціального закону працівники поліції прирівнюються 

до працівників, звільнених з військової служби, але поряд з тим, що 

поліцейські нібито не є органами внутрішніх справ (хоча, по-суті, 

виконують їх функції) вони, виходить, є особами, які «перебувають на 

військовій службі», хоча мають різний порядок присвоєння спеціальних 
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звань і рангів. Вважаємо, що ситуацію зі статусом поліцейських варто 

врегулювати на користь поширення на останніх правил про органи 

внутрішніх справ, адже їх подвійний правовий статус зумовлює на даний 

момент практично неоднакове застосування законодавства до однотипних 

життєвих ситуацій за їх участі. 

Отже, оплата праці і соціальний захист є особливими умовами праці 

поліцейських як тих працівників, на яких покладено виконання суспільно 

важливих і корисних функцій, що потребують особливого зосередження, 

підвищеного рівня відповідальності та створення належного підґрунтя для 

вибудовування правової держави. 

По-п’яте, ще однією особливістю трудової діяльності працівників 

поліції є порядок притягнення їх до відповідальності та надання їм 

заохочень. Зауважимо, що в цій частині діє спеціальне законодавство і 

норми Кодексу законів про працю України [2] поширюються лише в 

частині надання основних гарантій при звільненні. Зауважимо, що у 

новому Законі чітко не здійснено поділу дисциплінарних стягнень на види, 

а тому вважаємо за доцільне провести змістовний аналіз норм з цього 

питання. Так, законодавством про поліцію передбачаються, на наш погляд, 

наступні дисциплінарні стягнення:  

1) оголошення резолюції недовіри керівникам поліції;  

2) позбавлення грошового забезпечення;  

3) пониження у спеціальному званні чи позбавлення його;  

4) звільнення. При цьому, відсторонення від посади не може 

вважатися дисциплінарним стягненням через відсутність на момент 

відсторонення факту доведеності дисциплінарного чи іншого порушення 

працівником своїх трудових обов’язків. 

Вважаємо, що особливістю притягнення працівників поліції до 

дисциплінарної відповідальності є необов’язковість недотримання ними 

правил внутрішнього трудового розпорядку як єдиної і основної підстави. 
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Л.Ю. Прогонюк вважає, що об’єктом трудового правопорушення вважає 

трудові та пов’язані з ними інші правовідносини, які зазвичай 

охороняються правилами внутрішнього трудового розпорядку [35, с. 61]. 

Погоджуючись із зазначеною точкою зору, ми вважаємо, що 

особливістю притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників 

поліції є регулювання їх поведінки на роботі Дисциплінарним статутом 

Національної поліції, однак останній наразі ще не прийнятий, а отже 

фактично жоден із працівників поліції станом на сьогодні не може бути 

правомірно притягнутий до дисциплінарної відповідальності за 

відсутністю правових підстав для проведення таких заходів.  

Загалом критикуючи норми Закону України «Про Національну 

поліцію» [1], варто зазначити, що в цілому ним фактично не врегульовано 

порядок притягнення працівників поліції до дисциплінарної 

відповідальності. Вважаємо, що найбільш доцільним буде передбачити 

такий порядок у межах відповідного Дисциплінарного статуту. 

Що стосується заохочень, то зазначимо, що серед них можна 

виокремити:  

1) присвоєння первинних, чергових звань;  

2) надання додаткових оплачуваних відпусток тощо.  

Водночас, для працівників поліції, як це не дивно, не передбачено 

жодних грошових заохочень, премій, надбавок, виплат (крім питання зі 

стажем). Вважаємо, що слід було б передбачити серед випадків 

одноразової грошової допомоги і випадку, коли працівник преміюється за 

успішне вирішення ситуації, що загрожувала масовій загибелі людей або 

ж коли він запобіг виникненню суспільно небезпечної поведінки. 

Вважаємо, що в таких випадках доцільно передбачити одноразову премію 

для працівників поліції в порядку стимулювання виконання останніми 

своїх трудових обов’язків. 
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Таким чином, особливий порядок притягнення до відповідальності 

та заохочення вважаються критеріями, за яких праця працівника у 

конкретній сфері вважається важливою із суспільної точки зору. На 

підставі вище викладеного можна зробити висновок, що варто 

вдосконалювати порядок надання заохочень та притягнення до 

відповідальності працівників поліції, оскільки останні є гарантами 

національної безпеки і від їх надійності залежить нормальна обстановка 

життєдіяльності у державі. 

Отже, проаналізувавши та дослідивши трудову діяльність 

працівників поліції як відносно новий правовий інститут у системі 

трудового права вважаємо за необхідне доповнити численні норми 

спеціального закону положеннями щодо:  

1) визначення правового статуту працівника поліції;  

2) встановлення правового зв’язку між працівниками поліції та їх 

керівниками при прийнятті останніми рішень від імені та в інтересах 

держави (реалізація господарської влади роботодавця);  

3) прийняття Дисциплінарного статуту Національної поліції;  

4) надання поліцейським як працівникам додаткових гарантій та 

компенсацій;  

5) редакційне уточнення певних норм спеціального закону тощо. 

На підставі вищевикладеного, можемо зробити висновок, що 

трудова діяльність працівників поліції є умовою розвитку громадянського 

суспільства і характеризується двоєдиністю, адже від реалізації 

поліцейськими своєї трудової функції залежить становлення правопорядку 

в суспільстві, здійснення ними в цілому правоохоронної діяльності як 

публічної служби. Позитивним є те, що поліцейські сьогодні здійснюють 

повноваження на користь суспільства, адже їх основне завдання – в 

наданні поліцейських послуг, що передбачає взаємодію і всебічну 

співпрацю з населенням. 
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1.2 Сучасний стан правового регулювання трудової діяльності 

працівників поліції 

 

Прийняття Закону України «Про Національну поліцію» [1] зумовило 

поштовх розвитку реформування національних стандартів організації та 

діяльності органів внутрішніх справ. Поряд з адаптацією до законодавства 

ЄС, виправданим є необхідність розширення можливостей правоохоронної 

діяльності в Україні як інструменту підвищення соціального рівня життя 

населення, рівня його захищеності від небезпечних факторів 

навколишнього середовища. Більше того, правова регламентація 

діяльності працівників поліції обумовила подальше поглиблення реформи 

громадського контролю за діяльністю уповноважених осіб держави. 

Особливості трудової діяльності працівників поліції обумовлюють 

нагальну потребу у нормативно-правовому забезпеченні їх діяльності. 

Проте, відсутність нового, узгодженого з потребами часу та суспільних 

інновацій Трудового кодексу України,  паралельна реорганізація органів 

внутрішніх справ поряд із створенням поліції, поступове набрання 

чинності спеціального закону обумовлюють необхідність паралельного 

внесення змін до законодавства в частині регламентації правового статусу 

поліції і її працівників. 

Актуальність нашого дослідження обумовлена соціальною потребою 

із необхідності забезпечення належного правового підґрунтя реалізації 

трудової функції працівниками поліції і належного рівня професіоналізму 

працівників, що забезпечується достатнім рівнем інструментарію в 

правовому забезпеченні нового правоохоронного органу – поліції. Потреба 

у новому правовому регулюванні трудової діяльності працівників поліції 

обумовлена не тільки їх спеціальним статусом, а й застарілістю і 
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протиріччям трудового законодавства, його розгалуженістю та впливом 

загальноприйнятих норм трудового права, які надають працівникам 

поліції особливі умови для подальшого зростання їх авторитету в очах 

суспільства. 

Дослідженням правових питань регулювання трудової діяльності 

працівників поліції на засадах національної нормативно-правової 

регламентації займалися наступні вчені-правники: М.Й. Бару, В.В. 

Венедиктов, А.А. Добровольський, М.І. Іншин, В.В. Лазор, Л.І. Лазор, 

М.В. Лушнікова, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, О.І. 

Процевський, В.Г. Ротань, В.М. Скобєлкін, Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко  

інші. Однак, інтерес науковців у зв’язку з надзвичайно вагомою 

практичною значимістю даного дослідження тільки зростає, що 

обумовлює потребу у встановленні належних правових зв’язків в частині 

регламентації праці поліцейських, визначенні підстав для розширення 

структури правового регулювання даного питання через відсутність на 

теренах України актуального комплексного правового дослідження. 

Зазначимо, що поняття «регулювання» та «правове регулювання» не 

трактуються у лінвістичному розумінні як цілком і повністю однозначні. 

«Регулювання» у довідковому розумінні значить:  

1) впорядкування чогось;  

2) керування чимось;  

3) підкорення чогось певним правилам, певній системі;  

4) домагатися нормальної роботи машини, механізму, забезпечуючи 

злагоджену взаємодію деталей, складових частин [36, с. 480].  

У енциклопедичних виданнях регулювання тлумачиться (від лат. 

regulo – влаштовую, привожу в порядок; англ. regulation) як:  

а) приведення в порядок, впорядкування (механізму, діяльності і т. 

д.); керівництво рухом, напрямом, діями, відносинами і т. п.;  
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б) сукупність приписів, що виходять від органу влади або 

управління і мають за мету внести відомий порядок в ту або ін. сферу 

життя; в) форма цілеспрямованого керуючого впливу, орієнтованого на 

підтримку рівноваги в керованому об’єкті і його розвитку за допомогою 

введення в нього регуляторів (норм, правил, цілей, зв’язків) [37, c. 1205]. 

Отже аналізуючи вище викладене, можемо визначити регулювання 

як безперервний процес впливу на умови функціонування явища чи 

об’єкту з забезпеченням керівного впливу на нього задля впорядкування 

його структурних елементів, що носять сутнісне вираження. 

Натомість, «правове регулювання» як поняття видового значення 

відносно свого родового поняття – «регулювання» носить інше значення в 

контексті нашого дослідження. Так, Н.О. П’янов вказує, що правове 

регулювання – це здійснюване за допомогою норм позитивного права та 

інших правових засобів вплив на суспільні відносини з метою їх 

упорядкування [38, с. 6-7]. Також правове регулювання розглядається 

вченими як форма регулювання суспільних відносин, за допомогою якої 

поведінка їх учасників приводиться у відповідність до вимог та 

дозволеного, що міститься в нормах права. Правове регулювання 

передбачає усвідомлення суб’єктами своїх прав і обов’язків, в яких 

міститься державна воля, яка виступає у вигляді вимог – обов’язків і 

дозволів – прав. Механізм правового регулювання відносин включає такі 

елементи, як правові норми, правові відносини, правова відповідальність, 

правова свідомість і т.д. Суб’єкти права при цьому так чи інакше реагують 

на вимоги і дозволи державної волі. Їх позитивна реакція утворює 

правомірну поведінку, яка відповідає встановленому правопорядку [39, c. 

7-8]. 

У межах тієї чи іншої галузі права метод регулювання складається з 

таких елементів:  



53 

1) способу взаємозв’язку прав і обов’язків між учасниками 

врегульованих правовідносин;  

2) сукупності юридичних фактів, які є підставою виникнення, зміни 

чи припинення правовідносин;  

3) санкцій, способів і процедур їх застосування. Кожна галузь права 

має широкий спектр заходів державного примусу, які можуть бути 

застосовані до правопорушників. Тому, на думку Р.Я. Демківа, правове 

регулювання як юридичне явище є системою дій та операцій, які 

здійснюються органами державної влади у встановлених процесуальних 

формах за допо- могою певних методів та з використанням при цьому 

юридичних засобів, спрямованих на встановлення і реалізацію певних 

моделей суспільного розвитку [40, с. 22]. 

А.С. Піголкін стверджує, що правове регулювання є всіма формами 

впливу права на громадське життя: видання норм права, загальновиховний 

вплив права, здійснення правових приписів у конкретних діях суб’єктів 

права, забезпечення виконання цих приписів, тобто саму правомірну 

поведінку, а також все те, що створює основу й передумову для такої 

поведінки, забезпечує її [41, с. 26]. 

Аналізуючи вище викладене можемо констатувати, що правове 

регулювання сприймається як процес перетворення правових норм у 

цілеспрямовуючу керівну дію на певних суб’єктів правовідносин, якими в 

нашому випадку виступає роботодавець – держава в особі поліції та 

працівники – поліцейські. При цьому правове регулювання повинно 

характеризуватися єдино направленістю, однорідністю. 

Як правильно зазначається у Юридичній енциклопедії, правове 

регулювання (від лат. – спрямовувати, впорядковувати) — це один з 

основних засобів державного впливу на суспільні відносини з метою їх 

упорядкування в інтересах людини, суспільства і держави. Є різновидом 

соціального регулювання. Предмет правового регулювання — правові, 
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політичні, економічні суспільні відносини, впорядкування яких 

неможливе без використання норм права [42, с. 355].  

З аналізу вище викладених позицій випливає, що правове 

регулювання – це форма регулювання суспільних відносин і різновид 

соціального регулювання, який передбачає цілеспрямований і керівний 

вплив норм права на суспільні відносини з метою їх впорядкування в 

систему і встановлення між ними юридичних зв’язків. 

Характеризуючи сучасне правове регулювання трудової діяльності 

працівників поліції вважаємо, що слід з урахуванням сьогодення 

відобразити наступну ієрархію джерел такого правового регулювання, що 

відповідатиме змісту ст. 3 новоприйнятого Закону України «Про 

Національну поліцію» [1]:  

1) Конституція України [43];  

2) міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України;  

3) зазначений спеціальний Закон та інші закони;  

4) укази Президента України;  

5) постанови Верховної Ради та підзаконні акти Кабінету Міністрів 

України; 6) інші нормативно-правові акти. 

Характеризуючи положення Конституції України, які 

характеризують правове регулювання трудової діяльності працівників 

поліції зауважимо, що даних досліджуваних відносин стосуються не 

тільки норми щодо реалізації права на працю, заборони примусової праці, 

а й норми щодо дотримання прав людини і громадянина, адже поліція є 

передовсім правоохоронним органом. 

Так, Н.Ф. Чубоха вказує, що видаватися всі кодифіковані 

нормативно-правові акти, в тому числі і прийматися новий Трудовий 

кодекс України, повинні лише на виконання Конституції України і не 

повинні допускати звуження змісту та обсягу встановлених Конституцією 
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України прав та свобод, встановлювати додаткові, не передбаченими 

законами обов’язки працівників чи обмежувати їхні права [44, с. 62].  

При цьому, виходячи зі ст. 22 Основного закону забороняється 

погіршувати становище працівників, штучно знижувати рівень їх 

соціальної захищеності. При цьому щодо реалізації своєї трудової функції 

працівниками поліції доцільно буде зазначити наступні положення 

Основного закону: ст. 3 (проголошення людини найвищою соціальною 

цінністю), ст. 17 (забезпечення національної безпеки державою), ст. 19 

(ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено 

законодавством), ст. 21 (рівність людей у правах), ст. 24 (гендерна рівність 

в питаннях праці), ст. 43 (право на працю, заборона примусової праці), ст. 

44 (право на реалізацію колективних трудових прав), ст. 45 (право на 

відпочинок), ст. 46 (право на соціальний захист) та інші.  

Поряд із зазначеним необхідно враховувати те, що працівникам 

поліції необхідно реалізувати норми Конституції України, згідно з якими 

головним обов’язком держави є утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини, права і свободи та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави [45, с. 120]. 

Аналізуючи все вище викладене зауважимо, що конституційні 

положення створюють базу для існування будь-якого правового інституту. 

Однак, правова регламентація останнього повинна не виходити за межі 

Основного закону,  тобто не суперечити їй як така, що відповідає 

найбільш демократичному відображенню тенденцій у суспільстві. 

Натомість норми чинного спеціального закону України «Про Національну 

поліцію» в частині, зокрема, і правового регулювання трудової діяльності 

працівників поліції сутнісно суперечить положенням основного закону.  

Так, зокрема, питання невідповідності Конституції в частині 

виконання своїх трудових обов’язків поліцейськими пов’язано, зокрема, з 

тим, що вони навіть у позаробочий час матимуть доступ до бази даних про 
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людину, чим порушуватимуть право особи на приватність. Зокрема, коли 

ми говоримо про базу даних, то новим законом передбачено, що 

поліцейські матимуть оперативний і безперешкодний доступ майже до 

всіх реєстрів, що є в державі. Не можливо передбачити, наскільки 

професійним буде втручання в особисте життя людини, щоб отримати ці 

відомості, тому що на даний момент таке право є тільки тоді, коли 

відкрито кримінальне провадження і ведеться досудове розслідування, а в 

інших випадках існують значні обмеження. 

Ще одне порушення конституційних прав громадян міститься в 

нормі ст. 31 спеціального закону, яка узаконює нинішню нелегітимну 

практику, коли поліцейські можуть зупиняти будь-якого перехожого і 

вимагати у нього документи. По-перше, сумнівно, що при виконанні своїх 

трудових обов’язків працівники поліції матимуть такі повноваження в 

незалежності від трудової функції, яка на них покладена. Зазначимо, що і в 

органах поліції існує внутрішня спеціалізація, яка передбачає розподіл 

повноважень між власне поліцейськими працівниками, а тому вважаємо, 

що з огляду конфлікту між трудовими обов’язками, повноваженнями це 

право працівників поліції варто виключити із положень нового закону. Як 

правильно вказує І.О. Горшеньова, на поліцію, як одну з найважливіших 

складових державного механізму, покладається виконання багатьох 

функцій, у тому числі і забезпечення права, свобод і законних інтересів 

громадян, охорона громадського порядку і боротьба із злочинністю [46, c. 

13]. 

Отже, з вище викладеного випливає, що прийняття нового 

спеціального акту, що регулює трудову діяльність працівників поліції не 

повинно створювати перешкоди для прямої дії норм Конституції України. 

Більше того, новий законодавчий акт повинен сприяти утвердженню норм 

Конституції як авторитетного нормативно-правового акту. 
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Розглядаючи роль міжнародно-правового регулювання трудової 

діяльності поліції зазначимо, що міжнародно-правові акти відіграють чи 

не ключову роль у становленні правового регулювання трудової діяльності 

поліції в Україні. Н.М. Хуторян до принципів кодифікації трудових 

відносин відносить зокрема принцип примату міжнародного права над 

внутрішнім, принцип єдності та диференціації правових норм тощо [47, c. 

7-9]. Зауважимо, що такий принцип діє і в Україні стосовно правового 

регулювання праці працівників поліції. 

Система міжнародно-правових актів у сфері правового регулювання 

праці усіх категорій працівників станом на сьогодні є усталеною. Ю.П. 

Дмитренко зазначає, що напрями реформування трудового права як галузі, 

а зокрема його структури, залежать від того факту, що з 1954 року Україна 

є членом Міжнародної організації праці (МОП), відповідно до структури 

трудового права слід відносити окремо правові норми, прийняті МОП  і 

ратифіковані Україною. Структуру трудового права складають також 

норми двосторонніх та багатосторонніх договорів, інших міжнародних 

правових актів та консульських угод [48, с. 145; 49, с. 156]. 

Д.В. Жоравович вказує, що міжнародні договори в цілому та 

договори, що регулюють питання праці, з точки зору їх співвідношення з 

внутрішнім законодавством України в юридичній літературі поділяють на 

дві групи. До першої належать договори, в яких прямо передбачена 

необхідність узгодження внутрішнього законодавства з нормою договору. 

До другої — ті, що не містять прямої вимоги про прийняття відповідного 

законодавства, але встановлюють правила, які практично неможливо 

виконати без цього. Наявність відповідного законодавства (або скасування 

чи зміна чинного, прийняття нового тощо) є умовою належного виконання 

договору [50]. 

Тобто, в межах нашого дослідження необхідно виокремити групу 

міжнародних актів, які визначають необхідність і напрями узгодження з 
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ними національно-правового регулювання трудової діяльності працівників 

поліції. Н.М. Нешатаєва вказує, що одним із провідних суб’єктів 

діяльності із підтримання або відновлення міжнародного миру та безпеки 

стали універсальні і регіональні міжнародні організації, під егідою яких 

проводяться численні операції на користь миру з участю сотень тисяч 

військовослужбовців, поліцейських та цивільних осіб. У процесі свого 

функціонування між організаціями та їх персоналом виникають 

правовідносини міжнародно-правового, цивільно-правового, трудового, 

фінансового, адміністративного характеру тощо [51, с.44].  

Безпосередньо трудової діяльності поліції стосуються такі 

міжнародно-правові документи: Кодекс поведінки посадових осіб з 

підтримання правопорядку, затверджений Резолюцією Генеральної 

Асамблеї ООН 17.12.1979 р. [52], Віденська декларація про злочинність і 

правосуддя: відповідь на виклики ХХІ століття, прийнята на Десятому 

Конгресі ООН з попередження злочинності й поводження із 

правопорушниками (Відень, 10-17 квітня 2000 р.) [53], Декларація про 

поліцію, затверджена Резолюцією Парламентської асамблеї Ради Європи 

№ 690 8.05.1979 р. [54], а також Європейський кодекс поліцейської етики, 

викладений у Рекомендації Rec (2001)10 Комітету міністрів державам-

членам Ради Європи від 19.09.2001 р. [55] тощо. 

В контексті аналізу ключового документу – зазначеної Декларації 

про поліцію зауважимо, що цей документ визначає основи правового 

регулювання трудової діяльності поліції. Декларація про поліцію 

складається з трьох розділів: розділу А) Етика; розділу В) Статус; розділу 

С) Війна і надзвичайний стан - іноземна окупація. Так, пункт 9 Декларації 

передбачає особисту відповідальність поліцейського за його протиправні 

дії, а також за протиправні дії чи бездіяльність, вчинені за його наказом. У 

пункті 10 визначено, що в поліції повинна існувати чітка підзвітність, щоб 

завжди було можливо визначити, який керівник несе відповідальність за 
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помилки поліцейського. До речі, стосовно останнього в Україні наявні 

змішаність правового регулювання. В новому законодавчому акті чітко не 

виписана відповідальність, підзвітність і субординація поліцейських, що 

зумовлює усунення конкретних осіб від механізму притягнення до 

дисциплінарної відповідальності. У пунктах 3-9 Декларації закріплено 

положення, що у кожного поліцейського при виконанні ним професійних 

обов’язків є можливість морального вибору, незважаючи на 

категоричність наказів, що віддаються йому. Пункт 4 Декларації є 

фактично роз’ясненням попереднього пункту [54]. Він закріплює 

обов’язок поліцейського сумлінно виконувати накази, віддані його 

начальником, проте дозволяє утримуватись від виконання наказів, які, як 

йому стало відомо або мало б бути відомо, є протиправними. 

Пункт 7 прямо випливає з пункту 4 і закріплює гарантії прав і 

свобод поліцейського. Поліцейський, який відмовився виконувати 

протизаконний наказ, не може бути підданий дисциплінарній або кримі-

нальній відповідальності. При цьому поліцейський, який не виконав наказ, 

повинен вказати підставу своєї непокори. Однак, в Україні таке положення 

фактично буде мертвим без детально розробленого правового механізму 

його застосування [54]. Так чи інакше система субординації в 

правоохоронних органах будується не на обговоренні наказів, а на їх 

виконанні, а потім – оскарженні. Особа будучи правою чи винуватою, все 

одно буде притягнута до відповідальності. 

Також важливе значення у розумінні завдань держави та її 

правоохоронних органів у боротьбі з насильством відіграють також 

рішення та загальні рекомендації комітетів ООН. Зокрема, з прав людини 

(№ 28 (2000 р.), ліквідації расової дискримінації (№2 25 (2000 р.), 

запобігання катувань (№ 2 (2007 р.), з прав дитини (№ 8 (2006 р.), №12 

(2009 р.) та деякі інші [56, с. 45]. 
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Важливу роль у забезпеченні трудової діяльності поліції відіграє і 

антикорупційне міжнародне законодавство. Оскільки згідно із ч. 1 ст. 9 

Конституції України [23] чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України, Конституційний Суд України 

звертає увагу на те, що в ратифікованих Україною Цивільній конвенції про 

боротьбу з корупцією 1999 р. [57], Кримінальній конвенції про боротьбу з 

корупцією 1999 р. [58], Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти 

корупції 2003 р. [59] корупційна діяльність безпосередньо пов’язується з 

корисливими діями (бездіяльністю) посадової особи під час виконання 

покладених на неї службових обов’язків. Тобто, підставами для звільнення 

працівників поліції під час виконання ними своїх трудових обов’язків 

може послугувати і виконання ними своїх трудових обов’язків з 

корисливою метою. 

Як правильно вказує С.М. Заброда, в преамбулах та нормах щодо 

принципів та завдань поліції викладено такі стандарти трудової діяльності 

поліцейських: 

- визнання поліції, як структури, що відіграє життєво важливу роль 

у забезпеченні прав і свобод людини; 

-  поліція повинна виконувати свої завдання справедливо, 

керуючись, зокрема, принципами неупередженості і 

недискримінаційного підходу; обмеження у прийняті на роботу у 

поліцію осіб, що, перебуваючи на службі у поліції, порушували 

права людини або працювали у підрозділах, розформованих у 

зв’язку з антигуманною практикою; 

- поліція при виконанні своїх функцій повинна пам'ятати про 

фундаментальні права кожної людини, такі як свобода переконань, 

совісті, релігії, слова, мирних зборів, пересування і прав власності; 
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- працівники поліції зобов’язані діяти чесно і шанобливо щодо 

населення, особливо коли вони взаємодіють з представниками 

найбільш уразливих груп, справедливо керуючись, зокрема, 

принципами неупередженості і недискримінаційного підходу; 

- поліція взаємодіє із населенням, яке і визначає ефективність її 

роботи; 

- працівники поліції особисто відповідають за власні дії, 

бездіяльність та за накази, що віддаються підлеглим; 

- поліція здійснює реальне співробітництво з іншими 

правоохоронними органами, місцевим самоврядуванням, 

неурядовими організаціями та населенням, включаючи етнічні 

меншини [60, с. 164-165]. 

Однак, виходячи з вище сказанного можна зробити висновок, що 

роботодавцем працівників поліції виступає суспільство, як це визначено у 

нормативно-правових актах міжнародного спрямування. Проте, в Україні 

роботодавцем працівників поліції є держава, які діє в особі органу поліції 

через уповноважену особу – її керівника. Зауважимо, що позиція 

сприйняття як роботодавця державу, а не суспільство є з одного боку – 

практичною, а з іншого – сутнісно хибною. Це пов’язано з тим, що 

працівники поліції повинні найматися конкретною особою, яка надасть 

гарантії прийняття на роботу, грошового, соціального, медичного і 

житлового забезпечення. Без апарату держави реалізація таких дій, 

спрямованих на ефективний добір кадрів неможлива. Проте, серед завдань 

української поліції чітко визначено – надання поліцейських послуг 

населенню. Якщо завдання працівнику надає роботодавець, то відповідно 

роботодавцем виступає народ. Проте беззаперечно, що дане питання є 

дискусійним і потребує окремого дослідження. 

Крім вищезазначених документів, особливе значення також 

відіграють конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці як 
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спеціалізованого органу Організації Об’єднаних Націй. Дані міжнародні 

акти мають вагоме практичне значення, адже відповідно до Статуту 

Міжнародної організації праці (далі – Статут МОП) [61] кожна держава-

член зобов’язана регулярно представляти в Міжнародному бюро праці 

доповіді про заходи щодо реалізації у законодавстві та практиці положень 

ратифікованих ними конвенцій. 

М.Л.Лютов в цьому контексті зазначає, що одна зміна в політиці 

МОП, яка пов’язана з перевантаженістю її контрольних органів – це 

кампанія з просування основоположних принципів і прав у сфері праці, 

закріплених у восьми фундаментальних конвенціях [62, c. 191-192].  

Аналізуючи вище викладене, можемо констатувати, о наразі 

актуальними для правової регламентації трудової діяльності працівників 

поліції є положення конвенцій МОП: Конвенції про застосування 

принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів N 

98 [63], де визначено, що законодавство   країни   визначає,  якою  мірою  

гарантії, передбачені цією Конвенцією, застосовуватимуться до збройних 

сил і поліції; Конвенції про свободу асоціації та захист права на 

організацію N 87 [64], де визначено ідентичні попереднім положенням 

норми; Конвенція про основи, що сприяють безпеці і охороні праці № 187 

[65] виробила підходи до проблем управління й розробки національних 

програм у сфері безпеки та гігієни праці, а також удосконалення 

національних систем безпеки та гігієни праці, а інші акти МОП сприяють 

формуванню розширеної класифікації міжнародних стандартів МОП у 

сфері праці. Також слід враховувати і загально застосовувані конвенції та 

рекомендації, такі як - Конвенція МОП про примусову чи обов'язкову 

працю N 29 [66]; Конвенція МОП про скасування примусової праці N 105 

[67]; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [68]. 

Отже, підсумовуючи аналіз міжнародно-правового регулювання 

праці працівників поліції в Україні можемо констатувати, що норми 



63 

міжнародно-правових актів відіграють станом на сьогодні ключову роль у 

формуванні національного законодавства, а тому підлягають посиленому 

застосуванню при недостатності положень національного правового 

регулювання. Більше того, становлення міжнародних стандартів 

організації та трудової діяльності поліцейських працівників обумовлює 

застосування до національного правового регулювання основоположних 

міжнародних стандартів, які зумовлюють утвердження демократизму у 

відносинах з органами державної влади. 

Наступним джерелом правового регулювання трудової діяльності 

поліції є національні закони. Серед них найважливішими, на наш погляд, є 

Закон України «Про Національну поліцію» [1], Кодекс законів про працю 

України [2], Закон України «Про запобігання корупції» [69], Закон 

України «Про відпустки» [70], «Про зайнятість населення» [71], «Про 

оплату праці» [72], «Про колективні договори і угоди» [73], «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» [74], «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [27], «Про соціальний 

діалог в Україні» [75] тощо. Зауважимо, що даний перелік є неповним і 

підлягає розширювальному застосуванню і тлумаченню. 

Зауважимо, що особливим є порядок застосування закону України 

«Про Національну поліцію» [1] поряд із Кодексом законів про працю 

України [2]. За загальним правилом, згідно зі ст. Кодексу законів про 

працю України визначено, що законодавство про працю складається з 

Кодексу законів про працю України та інших актів законодавства, 

прийнятих відповідно до нього». На підставі цього положення сумнівним є 

віднесення спеціального закону до актів власне трудового законодавства. 

на наш погляд, означений акт містить норми трудового права, однак не є 

власне трудо-правовим в його сутнісному розумінні. 

Досить слушною в даному контексті є думка П.Д. Пилипенка з цього 

приводу, який вказує, що за умови розмежування для позначення різних за 
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своїм значенням правових явищ терміни «система законодавства про 

працю» і «система трудового законодавства» мають право на існування 

незалежно один від одного. При цьому термін «законодавство про працю» 

можна вживати у широкому значенні (якщо розглядати  трудове 

законодавство і законодавство інших галузей права, з допомогою якого 

регулюють трудові відносини осіб, які не уклали трудового договору), а 

термін «трудове законодавство», яке за своїм змістом є вужчим від більш 

узагальнюючого поняття – «законодавства про працю», має відповідати 

трудовому праву, як самостійній галузі [76, c. 96]. Тож, ми вважаємо, що 

Закон України «Про Національну поліцію» не можна вважати власне 

трудо-правовим законом і спеціалізованим трудо-правовим нормативним 

актом. Вважаємо, що цей документ вміщує в собі норми різних галузей 

права, а тому носить комплексний характер. 

В.М. Лебедев допускає можливість взаємного субсидіарного 

застосування норм різних галузей права і наголошує, що використання 

норм трудового права фінансовим, аграрним, іншими галузями права 

абсолютно не свідчить про розширення предмету трудового права, а лише 

розширює сферу його дії [77, c. 23-24]. Такої ж позиції притримується І.Я. 

Кисельов, який визначив сферу дії нормативних приписів трудового 

законодавства як такі, що поширюються на інші види відносин і входять в 

предмет інших галузей права [78, c. 80]. 

Аналізуючи вище висловлені позиції ми вважаємо, що норми, які 

регулюють трудову діяльність окремих категорій працівників (наприклад, 

як у нашому випадку – діяльність поліцейських ппрацівників), 

включаються до предмету трудового права. Підтвердженням цьому є 

чинні досі положення Кодексу законів про працю України [2], що 

передбачають у ст. 3, зокрема, що законодавство про працю регулює 

трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а 
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також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами. 

Проте, у зв’язку з поступовим набранням чинності Законом України «Про 

Національну поліцію», доповнення поняттям «поліцейські працівники» 

потребує ряд норм кодексу, зокрема ст. 43, 222, 251 Кодексу законів про 

працю України тощо. 

Для того, щоб врегулювати плутанину із субсидіарним 

застосуванням трудового законодавства для врегулювання трудової 

діяльності працівників поліції варто з метою досягнення ступеня 

об’єктивної істини під час закріплення нормативних приписів у статтях і 

розділах нормативно-правових актів максимально відтворювати 

інституціональну побудову системи трудового права України у Трудовому 

кодексі, що має невдовзі бути прийнятий. Це дасть змогу відобразити 

галузеву специфіку, закріпити основи правового регулювання і визначити 

обсяг та межі локальної правотворчості учасників трудових правовідносин 

[79, c. 8]. 

Крім цього, існує, на наш погляд, достатньо обґрунтована точка  

зору,  що необхідність  прийняття  нового  кодексу  обумовлена  не  

стільки  причиною  застарілості  норм чинного  Кодексу законів про 

працю України,  а  об’єктивною  необхідністю  приведення  норм  

трудового  законодавства  у відповідність  до  фундаментальних  галузей  

правової  системи,  зокрема  конституційного, цивільного, 

адміністративного права та процесуального законодавства, які здійснюють 

вплив на розвиток внутрішньої структури системи трудового права [80, c. 

34].  

Аналізуючи вище викладене, можемо зазначити, що правове 

регулювання трудової діяльності працівників поліції обумовлене 

специфікою, а тому у зв’язку з появою нового правового інституту чинний 

Кодекс законів про працю України однозначно підлягає заміні новим 

Трудовим кодексом.  
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Отже, дія законів на правове регулювання праці поліцейських 

працівників відштовхується від існування поділу норм на загальні та 

спеціальні. З часом, коли структура законодавства, що регулює 

застосування праці поліцейських, стане більш стрункою і ієрархічно 

врівноваженою,  питання правового регулювання їх праці буде більш 

виважене та вдосконалене. Але наразі єдиним законом, який містить 

спеціальні норми з даного приводу є Закон України «Про Національну 

поліцію» [1] і норми лише цього закону на теперішній час підлягають 

застосуванню як спеціальні. 

Наступним джерелом, яким здійснюється правове регулювання 

праці працівників поліцій є Укази Президента України. Підзаконні акти, 

як зазначає С.М. Прилипко, – це збірне поняття, що охоплює 

найрізноманітніші правові приписи (від актів Президента до відомчих 

актів) [81, c. 69]. 

Зокрема, серед найбільш вагомих в цій частині можна назвати 

зокрема Указ «Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі 

злочинністю» [82]. Так, відповідно до ч.1 ст. 71 спеціального Закону 

 поліцейські за їхньою згодою можуть бути відряджені до органів 

державної влади, установ та організацій із залишенням на службі в поліції, 

але зі звільненням із займаної посади з подальшим призначенням на 

посади відповідно до переліку посад, які можуть бути заміщені 

поліцейськими в державних органах, установах та організаціях, що 

затверджується Президентом України. 

Очевидно, що таке «затвердження» відбувається на рівні Указу 

Президента України. Також граничні спеціальні звання поліції вищого 

складу поліції за штатними посадами встановлюються Президентом 

України. Також первинні спеціальні звання вищого складу поліції 

присвоюються Президентом України. Цікаве положення, яке передбачає 

своєрідний порядок анулювання Указів Президента, що на рівні існуючих 
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законів не передбачено, втілене у ст. 85 спеціального закону. Так, Указ 

Президента України про присвоєння спеціального звання поліції, виданий 

з порушенням вимог, визначених цим Законом, підлягає скасуванню 

незалежно від часу, що минув із дня його видання, указом Президента 

України або на підставі рішення суду. Проте, видається що це положення є 

одночасно і прогресивним і порушує принцип стримувань та противаг. 

Мається на увазі, що суд посягає на сферу, яка є виключним 

повноваженням Президента.  

Зауважимо, що наразі всі ці акти є ще на стадії розробки і не 

прийняті президентом. Хоча варто зауважити, що так чи інакше єзагальні 

ознаки, які притаманні цим актами в силу їх існування. На думку О.М. 

Ярошенко, до таких ознак належать:  

1) високе місце у правовій системі (після Конституції і законів);  

2) широке коло суспільних відносин, що регулюється актами глави 

держави у зв’язку з масштабністю функцій і повноважень;  

3) загальнообов’язковість виконання указів і розпоряджень 

Президента на всій території держави;  

4) одноособовий порядок видання таких актів, що зумовлює їх місце 

у внутрішній побудові системи  трудового законодавства, що поєднується 

із використанням консультативно-дорадчих процедур їх підготовки і 

попереднього розгляду;  

5) відповідність президентських актів конституції і законам;  

6) різноманіття змісту актів внаслідок поєднання 

загальнонормативних, конкретно-регулюючих та оперативних заходів [81, 

c. 70]. 

Отже, на підставі вище викладеного можна стверджувати про 

особливу роль актів Президента України в системі правового регулювання 

трудової діяльності працівників поліції. Більше того, останні відіграють 

впорядковуючу і системоутворюючу роль, оскільки Президент як гарант 
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Основного закону здатен своїми Указами змінювати керівні положення 

своїх Указів. 

Щодо постанов Верховної Ради України зауважимо, що вони носять 

радше організаційний, аніж нормативний характер і по-суті у ст. 3 

спеціального Закону навіть не визначаються серед актів, що є джерелами 

правового регулювання поліцейської та пов’язаної з нею діяльності. Тож, 

постанови Верховної ради України в цьому контексті ми не можемо 

віднести до джерел правового регулювання праці працівників поліції. 

Що стосується підзаконних актів Кабінету Міністрів України, то 

вони носять сутнісне організаційне значення у правовому регулюванні 

праці працівників поліції. Зокрема, важливе системо утворююче значення 

носять такі постанови як «Про утворення територіальних органів 

Національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства 

внутрішніх справ» [83], «Про утворення Національної поліції України» 

[84], «Питання функціонування органів поліції охорони як територіальних 

органів Національної поліції та ліквідації деяких територіальних органів 

Міністерства внутрішніх справ» № 834 [85] тощо. Зауважимо, що своїми 

постановами Кабінет Міністрів регулює чисельність працівників і 

управлінь поліції, їх локалізацію та утворення.  

М.Н. Ніколаєва пропонує розрізняти основні і залежні нормативні 

акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. 

Структурно-побудовчою ознакою тут виступатиме порядок набуття актом 

сили [86, c. 66]. При цьому поряд із постановами Кабінету Міністрів 

України накази міністерств, зокрема Міністерства внутрішніх справ, у 

складі якого функціонує Національна поліція, відіграють одну із 

системоутворюючих ролей.  

Основні відомчі акти станом на сьогодні поділяються на акти, які 

містять самостійні правові норми і нормативно-допоміжні акти, головним 

завданням яких є затвердження інших актів. Виділяється такий критерій як 
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форма нормативного акту, є найбільш вдалим, оскільки інтегрує в собі всі 

інші критерії внутрішньої побудови системи відомчих актів трудового 

законодавства. Місце акту у внутрішній побудові визначається і таким 

критерієм як форма нормативного акту [87, c. 8]. 

Серед прикладів наказів Міністерства внутрішніх справ, що відіграє 

роль у здійсненні діяльності Національної поліції є, зокрема Наказ МВС 

від 25.11.2003 № 1429 «Про організацію охорони Державною службою 

охорони при МВС України об'єктів, квартир та інших приміщень з 

особистим майном громадян за допомогою технічних засобів» [88], Наказ 

МВС від 25.11.2003 № 1433 «Про організацію службової діяльності міліції 

охорони Державної служби охорони при МВС України» [89]. Зазначимо, 

що станом на сьогодні нові нормативно-правові акти, що визначають 

порядок підбору тренерів для добору кадрів на посади поліцейських, 

накази МВС про звільнення і прийняття на посаду. 

Отже, акти Кабінету міністрів та окремих міністерств в частині 

регулювання трудової діяльності працівників поліції на даний час ще не 

знайшли свого суттєвого змістовного наповнення, однак в порядку 

приведення законодавства України до новоприйнятого акту підлягатимуть 

новому застосуванню. 

Що стосується локальних правових актів, які в переважній більшості 

характерні для приватних роботодавців як суб’єктів трудового права, 

вимушені зазначити, що з моменту створення нової поліції пройшло ще 

доволі мало часу для розширення локально-правового регулювання. 

Однак, до останнього можна віднести накази керівництва, що віддаються 

поліцейським, накази про прийняття на роботу, звільнення, накази про 

зарахування поліцейських курсантами тощо. Однак вимушені 

констатувати, що таким нормативно-правовим актам не властиві загальні 

ознаки актів локального правового регулювання. 
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На думку Л.І. Антонової, до локального правового регулювання, яке 

завжди є нормативним, відносяться форми трудового права, створені на 

підприємстві, установі, організації: правила внутрішнього трудового 

розпорядку, колективні договори, посадові інструкції, інші акти, які 

приймаються безпосередньо на підприємствах, установах, організаціях 

роботодавцем самостійно, за погодженням з органом професійної спілки, 

іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом 

чи самостійно трудовим колективом. В основі такого локального 

регулювання лежать правила поведінки, вимоги, приписи, заборони, 

дозволи загального характеру, які виступають мірилом, масштабом, якому 

має відповідати діяльність відповідних суб’єктів [90, c. 10-11].  

Однак, оскільки трудова діяльність працівників поліції як суспільно 

важливих працівників, які виконують певною мірою і публічні функції 

покладається обов’язок виконувати вимоги чинного законодавства і діяти 

у спосіб і порядок, передбаченими чинним законодавством. Відповідно ст. 

19 Конституції [23] в обов’язковій мірі передбачає виконання вимог 

законодавства, а локальні нормативні акти відповідно до ст. 3 

спеціального закону наразі до таких не відносяться. При цьому, І.Н. 

Каширін вважає, що локальні норми створюються «за уповноваженням 

держави» [91, c. 6]. Однак, в силу теоретичних і доктринальних 

обґрунтувань, такими актами можна вважати накази окремих посадових 

осіб (керівництва). 

Отже, локально-правові акти можуть застосовувати в межах 

трудової діяльності поліції в обмеженому вигляді, не виходячи за межі 

чинного законодавства, не порушуючи права людини і громадянина і в 

рамках положень ст. 3 спеціального закону. На підставі вище викладеного, 

можемо прийти до висновку про належність та імперативність правового 

регулювання трудової діяльності поліції в Україні. 
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Таким чином, підсумовуючи все вище вказане, можемо 

констатувати, що сучасне правове регулювання трудової діяльності поліції 

носить комплексний, але безсистемний характер, нові акти МВС і 

Кабінету Міністрів України, Укази Президента, щоб повно і всебічно 

регулювали окремі питання трудової діяльності поліції ще не прийняті. 

Більше того, правові аспекти їх взаємодії носять субсидіарний характер і 

наразі не взаємоузгоджені. Тому ми пропонуємо передбачити окремою 

Постановою Кабінету Міністрів України інформаційний та 

субординаційний і координаційни порядки взаємодії центральних органів 

виконавчої влади та Президента України в частині забезпечення правового 

регулювання діяльності поліції (в тому числі і трудової). 

Отже, система нормативно-правових джерел, що регулюють трудову 

діяльність працівників поліції охоплює наразі в основному в більшій мірі 

міжнародні джерела та спеціальний закон, положення якого є 

недосконалими, однак більш сучасними, ніж норми Закону України «Про 

міліцію» [92], який вкорінив радянський підхід до забезпечення 

громадського порядку [93; 94]. Наразі поліція надає послуги населенню, 

що є більш демократичним підходом в порівнянні з тенденціями 

попереднього правового регулювання. Проте, питання трудової діяльності 

працівників поліції повинне знайти своє відображення і у новому проекті 

Трудового кодексу, що стане єдиним кодифікованим актом у межах 

трудового законодавства. 
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Висновки до Розділу 1 

1. Трудову діяльність працівників поліції слід розуміти як врегульовану 

нормами трудового права систему правовідносин, що виникають між 

поліцейськими як працівниками та державою в особі керівника поліції з 

приводу виконання працівниками поліції трудової функції, визначеної 

законодавством та контрактом в порядку і спосіб, що ними передбачені, 

для виконання завдань поліції як правоохоронного органу. 

2. Сутність трудової діяльності працівників поліції охоплює:  

1) наявність обмежень у частині зайняття трудовою діяльністю в інших 

сферах;  

2) виконання кожним працівником поліції своїх трудових обов’язків 

задля ефективного здійснення органами поліції суспільно важливих 

функцій;  

3) наявність у трудовій діяльності працівників особливих прав, що 

гарантуються їм роботодавцем, – державою в особі уповноваженого 

керівника поліції. 

3. Доведено, що поняття «трудова діяльність працівників поліції» та 

«поліцейська діяльність» є взаємозалежними. Працівники, які не 

здійснюють поліцейську діяльність у силу наданих їм повноважень, не 

можуть виконувати трудову діяльність, оскільки за формальних і 

фактичних правових підстав не вважатимуться працівниками органів 

поліції. Більше того, виконання поліцейської діяльності можливе лише за 

успішного виконання своїх трудових обов’язків працівниками поліції. 

Однак поліцейська діяльність як різновид правоохоронної діяльності 

передбачає комплекс певних трудових обов’язків кожного працівника 

поліції, а отже, трудову діяльність не можна ототожнювати з 

поліцейською діяльністю, проте успішне виконання трудової діяльності є 

умовою здійснення поліцейської. 
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Запропоновано внести зміни у ст. 66 Закону України «Про Національну 

поліцію» і доповнити зміст цієї норми формулюванням: «поліцейський не 

може займатися іншою діяльністю, окрім науково-педагогічної, наукової, 

творчої, інструкторської, медичної практики та суддівської практики зі 

спорту або підприємницькою діяльністю, окрім випадків, визначених 

законами України». 

4. Законодавством про поліцію передбачаються наступні дисциплінарні 

стягнення:  

1) оголошення резолюції недовіри керівникам поліції;  

2) позбавлення грошового забезпечення;  

3) пониження у спеціальному званні чи позбавлення його;  

4) звільнення. При цьому, відсторонення від посади не може вважатися 

дисциплінарним стягненням через відсутність на момент відсторонення 

факту доведеності дисциплінарного чи іншого порушення працівником 

своїх трудових обов’язків. 

5. Надано пропозицію передбачити окремою Постановою Кабінету 

Міністрів України інформаційний та субординаційний і координаційний 

порядки взаємодії центральних органів виконавчої влади та Президента 

України в частині забезпечення правового регулювання діяльності поліції 

(в тому числі і трудової). 

6. Особливості правового регулювання трудової діяльності 
працівників поліції полягають:  

1) в особливому порядку добору кадрів на посади працівників;  
2) в особливому порядку проходження служби;  
3) в особливостях робочого часу та часу відпочинку;  
4) в особливостях оплати праці і соціального захисту;  
5) в особливостях притягнення до відповідальності, надання 

заохочень працівникам поліції. 
Встановлено, що сучасне правове регулювання трудової діяльності 

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

Кабінету Міністрів України, укази Президента, які могли б повно і 
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всебічно регулювали окремі питання трудової діяльності поліції, ще не 

прийняті. Більше того, правові аспекти їх взаємодії носять субсидіарний 

характер і наразі не взаємоузгоджені. Тому запропоновано передбачити 

окремою постановою Кабінету Міністрів України інформаційний, 

субординаційний і координаційний порядки взаємодії центральних органів 

виконавчої влади та Президента України в частині забезпечення правового 

регулювання діяльності поліції (в тому числі і трудової). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. 

ПРИНЦИПИ, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 

 

2.1 Система принципів трудової діяльності працівників поліції  
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У вітчизняній науці станом на сьогодні питання принципів трудової 

діяльності працівників поліції не розглядалось взагалі. Принципи, як 

правова категорія, розглядаються щодо Національної поліції України 

виключно у контексті її діяльності. Наприклад, В.М. Бурденюк, 

досліджуючи засади та принципи діяльності Національної поліції України, 

аналізувала їх перелік, закріплений у Розділі ІІ чинного Закону України 

«Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII, попереднього 

Закону України «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565-XII, а також деякі із 

конституційних принципів, зокрема принцип законності. Із точки зору 

дослідниці, такими принципами є верховенство права, дотримання прав і 

свобод людини, гуманізму, поваги до особистості та її гідності, 

демократизму, справедливості і рівності, політичної нейтральності тощо 

[95, с. 57-63]. Кожен із зазначених принципів у цілому є характерним для 

трудової діяльності працівників поліції. Наприклад, принцип верховенства 

права актуальний для трудової діяльності працівників поліції, адже 

працівник поліції при виконанні службових обов’язків має керуватись 

нормами права. Принцип дотримання прав і свобод людини у трудовій 

діяльності працівників поліції проявляється у тому, що не зважаючи на 

широке наділення повноваженнями працівників поліції, у тому числі й по 

застосуванню силових заходів, які обмежують права громадян, працівники 

поліції зобов’язані дотримуватись, поважати та сприяти реалізації прав і 

свобод людини, гарантованих Конституцією, законами та міжнародними 

договорами. Із аналізу даних принципів можна зробити висновок, що 

трудовій діяльності працівників поліції у цілому характерні загальні 

принципи, що стосуються діяльності даного органу у цілому. Втім, їх 

зміст не розкриває належним чином сутність трудової функції таких осіб. 

Тож, у даному контексті дійдемо до висновку, що у вузькому розумінні 

принципи діяльності працівників поліції є у тому числі й принципами 
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трудової діяльності працівників поліції, але у широкому розумінні такий 

перелік варто розширювати. 

У теорії держави та права принципи роз’яснюються як найбільш 

загальні й стабільні вимоги, які сприяють утвердженню та захисту 

суспільних цінностей, визначають характер права і напрямки його 

подальшого розвитку [96, с. 124]. 

Схожим чином розглядають дане питання й інші дослідники. Так, 

Д.С. Денисюк, аналізуючи теорію та практику реалізації принципів 

діяльності національної поліції України, також виділяє саме ті принципи, 

які були встановлені законодавцем в Розділі ІІ чинного Закону України 

«Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII. При цьому, даний 

науковець на відміну від В.М. Бурденюк, не доповнює такий перелік [97, 

с. 63-68] жодним іншим принципом, окрім тих, що власне закріплені у 

Законі. Цей же перелік принципів розглядається і у працях інших авторів, 

зокрема щодо основних принципів діяльності поліції щодо забезпечення 

конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні [98, с. 

173-181], у контексті адміністративної діяльності Національної поліції [99, 

с. 19-21; 100, с. 22-24] тощо. Таким чином, дійдемо до висновку, що для 

дослідження принципів трудової діяльності працівників поліції варто 

сформувати систему, яку становитимуть як принципи діяльності 

Національної поліції України, так і ті, що стосуються безпосередньої 

трудової діяльності даної категорії осіб. Для цього, актуальним є 

звернення до наукової літератури, яке втім засвідчило незначну кількість 

праць, за допомогою положень яких можна зробити висновок про існуючі 

на сьогодні системи принципів, пов’язаних із діяльністю поліції. У даному 

контексті відзначимо працю С.І. Суботи. Науковець, досліджуючи 

принципи взаємодії національної поліції і громадськості, виділяє їх на 

основі Законів України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-

VIII [1] та «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 № 4572-VI [101]. 
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Зокрема, у праці вказується, що принципи взаємодії національної поліції і 

громадськості варто розподіляти на загальні і спеціальні. У такому 

контексті, загальними принципами є ті, що притаманні для Національної 

поліції України загалом, а спеціальні – це ті принципи, що характеризують 

взаємодію національної поліції і громадськості, та які формують побудову 

системи взаємодії й здійснення процесу взаємодії [102, с. 32-34]. Із аналізу 

даної праці можна зробити висновок, що систему принципів трудової 

діяльності працівників поліції мають становити принципи, встановлені в 

Розділі ІІ Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 

580-VIII [1], принципи трудової діяльності, встановлені у нормах 

трудового законодавства, а саме Кодексу законів про працю України [2], а 

також окремих міжнародних правових актів. Також, варто врахувати, що 

основи трудової діяльності встановлено в Основному Законі держави, 

тому до даної системи цілком доцільно додати також конституційні 

принципи. 

При визначенні принципів основоположною нормою є ст. 2 КЗпП, 

якою передбачено, що право громадян України на працю, - тобто на 

одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою 

мінімального розміру, - включаючи право на вільний вибір професії, роду 

занять і роботи, забезпечується державою. Держава створює умови для 

ефективної зайнятості населення, сприяє працевлаштуванню, підготовці і 

підвищенню трудової кваліфікації, а при необхідності забезпечує 

перепідготовку осіб, вивільнюваних у результаті переходу на ринкову 

економіку. Працівники реалізують право на працю шляхом укладення 

трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або 

з фізичною особою. Працівники мають право на відпочинок відповідно до 

законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні 

оплачувані відпустки, право на здорові і безпечні умови праці, на 

об'єднання в професійні спілки та на вирішення колективних трудових 



78 

конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку, на участь в 

управлінні підприємством, установою, організацією, на матеріальне 

забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі 

хвороби, повної або часткової втрати працездатності, на матеріальну 

допомогу в разі безробіття, на право звернення до суду для вирішення 

трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної 

посади, крім випадків, передбачених законодавством, та інші права, 

встановлені законодавством [2]. 

Таким чином, дійдемо до висновку, що систему принципів 

трудової діяльності працівників поліції становлять: 

1) конституційні принципи та принципи трудової діяльності, 

визначені Конституцією України, Кодексом законів про працю України, а 

також міжнародними нормативно-правовими актами; 

2) принципи діяльності поліції, встановлені у нормах Закону 

України «Про Національну поліцію». 

Конституційні принципи трудової діяльності працівників поліції 

встановлено у нормах статей Конституції України [23], а саме у її Розділі 

ІІ «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина», статті 2 Кодексу 

законів про працю України [2], а також численних міжнародних 

нормативно-правових актах, таких як Загальна декларація прав людини 

[103], Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 

[104], рекомендації Міжнародної організації праці тощо.  

Так, у статті 43 Конституції України [23], частині 1 статті 23 

Загальної декларації прав людини [103], статті 6 Міжнародного пакту про 

економічні, соціальні і культурні права [104] закріплено один із 

основоположних для трудової діяльності працівників поліції принципів – 

принцип свободи праці на службі в Національній поліції. Він у 

досліджуваній нами сфері полягає у тому, що кожна особа, яка відповідає 

встановленим у Законі України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 
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№ 580-VIII [1] вимогам, має право на працю (службу) в органах 

Національної поліції. Так, згідно зі статтею 49 даного нормативно-

правового акту, принцип свободи праці у контексті трудової діяльності 

працівників поліції поширюється на осіб віком від 18 років, які мають 

повну загальну середню освіту, володіють українською мовою, належним 

рівнем фізичної підготовки та здоров’я, які готові взяти на себе 

зобов’язання дотримуватися обмежень та скласти Присягу поліцейського, 

та які не були звільнені з посади на підставі Закону України «Про 

очищення влади» від 16.09.2014 № 1682-VII [105]. Іншими словами, кожна 

особа, яка відповідає перерахованим критеріям, має право на призначення 

на посаду поліцейського. «Свобода праці» у даному аспекті проявляється 

у тому, що для громадян України встановлено можливість у випадку 

наявності волевиявлення до вступу на поліцейську службу, реалізувати 

дане бажання. Свобода праці, згідно зі статтею 21 Кодексу законів про 

працю України [2], досить повно реалізовується шляхом укладення 

трудового договору між працівником і власником підприємства, установи, 

організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою 

працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з 

підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник 

підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи 

фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і 

забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені 

законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. У 

контексті трудової діяльності працівників поліції укладення трудового 

договору має свою специфіку. Згідно зі статтею 63 Закону України «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [1], трудовий договір із 

працівниками поліції укладається у формі трудового контракту. Його 

особливість полягає у тому, що сторонами договору є власне поліцейський 

(особа молодшого складу поліції, яка вперше прийнята на службу в 
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поліції; громадянин, зарахований до вищого навчального закладу із 

специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських; 

керівники та їх заступники), та держава, від імені якої виступає поліція; 

законодавець в даній статті вживає формулювання «після закінчення 

строку контракту», що свідчить про строковий характер договору із 

поліцейськими; контракт має типову форму, яку затверджує Міністерство 

внутрішніх справ України.  

Таким чином, принцип свободи праці на службі в Національній 

поліції полягає у наступному:  

1) кожна особа, яка відповідає встановленим у Законі вимогам, має 

право на службу в органах Національної поліції;  

2) особа реалізовує своє право на службу в органах Національної 

поліції шляхом укладення контракту із державою, від імені якої виступає 

поліція. 

 Наступний принцип також слідує із норм статті 43 Конституції 

України [23], статей 2-1 та 22 Кодексу законів про працю України [2], і 

ним є принцип рівності прав і можливостей та недопущення 

дискримінацій у трудовій діяльності працівників поліції. Так, у даній 

статті встановлено, що держава створює умови для повного здійснення 

громадянами права на працю та гарантує рівні можливості у виборі 

професії та роду трудової діяльності. У досліджуваній нами сфері це 

проявляється згідно із нормами Законі України «Про Національну 

поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [1] у тому, що особи, які відповідають 

раніше проаналізованим нами вимогам, мають рівні гарантії 

працевлаштування незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання. Тобто, будь-яка 

дискримінація у трудовій діяльності працівників поліції не допускається, 

як і порушення принципу рівності прав і можливостей працівників поліції. 
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Подібні норми закріплені і у статті 2-1 Кодексу законів про працю України 

[2], згідно якої встановлено заборону будь-якої дискримінації у сфері 

праці. У даному контексті дискримінацією можна вважати перераховані 

вище положення щодо раси, кольору шкіри, переконань тощо. В свою 

чергу, стаття 22 Кодексу законів про працю України [2] передбачає 

заборону будь-якого прямого або непрямого обмеження прав чи 

встановлення прямих або непрямих переваг під час укладення, зміни та 

припинення трудового договору. Це також проявляється у тому, що у 

трудовій діяльності працівників поліції не припускається встановлення 

переваг для одних осіб перед іншими за критеріями раси, кольору шкіри, 

переконань тощо. Отже, принцип рівності прав і можливостей та 

недопущення дискримінацій у трудовій діяльності працівників поліції 

полягає у наступному:  

1) не допускається застосування дискримінацій за критеріями раси, 

кольору шкіри, переконань тощо при працевлаштуванні в органи поліції;  

2) усі працівники поліції мають рівні права у процесі трудової 

діяльності, не залежно від раси, кольору шкіри, переконань тощо. 

Наступним принципом, який слідує зі статті 43 Конституції України 

[23], є принцип заборони примусової служби в Національній поліції. Він 

полягає у тому, що жодна особа не може бути примушена до проходження 

служби в органах поліції. Взагалі, якщо відштовхуватись від даної 

конституційної норми, чинне законодавство передбачає лише декілька 

випадків, коли особа може бути зобов’язана до здійснення примусової 

діяльності, яка втім не вважається примусовою працею – це військова або 

альтернативна (невійськова) служба; робота чи служба, яка виконується 

особою за вироком чи іншим рішенням суду; робота чи служба, яка 

виконується особою відповідно до законів про воєнний і про 

надзвичайний стан [23]. Як можна переконатись, служба в Національній 

поліції не відноситься до жодного із зазначених випадків. Тож, принцип 
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заборони примусової служби в Національній поліції полягає у 

наступному:  

1) служба в Національній поліції не є примусовою;  

2) служба в Національній поліції не відноситься до випадків, коли на 

особу може бути покладено обов’язок здійснювати певний вид діяльності.   

Наступним принципом трудової діяльності працівників поліції, який 

закріплено у статті 43 Конституції України [23], положеннях 

Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права [104], 

різноманітних рекомендаціях МОП, є принцип забезпечення належних, 

безпечних і здорових умов праці, заробітної плати, не нижчої від 

визначеної законом. Сутність даного принципу по суті закріплена у його 

змісті. Працівники поліції, як і будь-які інші працівники, наділені 

законодавчими гарантіями, які у тому числі підкріплені нормами 

міжнародного права, щодо належних умов праці. Питання безпеки у 

даному контексті має свою специфіку, адже поліцейська діяльність 

характеризується високим рівнем небезпечності для таких осіб. Тому для 

них додатково передбачено різноманітні гарантії. Наприклад, у статті 44 

Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [1] 

встановлено право поліцейського на застосування фізичної сили, у тому 

числі спеціальних прийомів боротьби (рукопашного бою), для 

забезпечення особистої безпеки. Також у статті 62 регламентовано право 

придбання у власність пристроїв для відстрілу патронів, споряджених 

гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними 

снарядами несмертельної дії, для забезпечення власної безпеки. Тобто, 

«належні, безпечні і здорові умови праці» у контексті працівників поліції 

полягають як у створенні загальних умов, характерних для будь-яких 

працівників, так і спеціальних. У свою чергу, порядок визначення розмірів 

матеріального забезпечення працівників Національної поліції визначається 

спеціальним підзаконним нормативно-правовим актом – Наказом 
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Міністерства внутрішніх справ від 06.04.2016 № 260 «Про затвердження 

Порядку та умов виплати грошового забезпечення поліцейським 

Національної поліції та курсантам вищих навчальних закладів МВС із 

специфічними умовами навчання» [106]. Згідно із його нормами, грошове 

забезпечення поліцейських визначається залежно від посади, спеціального 

звання, стажу служби в поліції, інтенсивності та умов служби, 

кваліфікації, наукового ступеня або вченого звання. Слідуючи із розмірів, 

які встановлені даним підзаконним нормативно-правовим актом, 

законодавцем надано гарантії того, що оплата праці працівників поліції не 

може бути меншою, за встановлений законодавством мінімум.  

Тож, даний принцип полягає у наступному:  

1) працівникам поліції гарантовано належні, безпечні і здорові умов 

праці, при чому таке забезпечення має спеціальний характер;  

2) матеріальне забезпечення працівників поліції не може бути 

меншим, за встановлений законодавством мінімум. 

Із статей 43, 55 та 124 Конституції України [23], слідує принцип 

захисту від незаконного звільнення. Статтею 77 Закону України «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [1] встановлено 

вичерпний перелік підстав, за яких припиняється служба в органах поліції 

(наприклад, у зв’язку із закінченням строку контракту; через хворобу; за 

віком; у зв’язку із скороченням штатів; через службову невідповідність 

тощо). В свою чергу, стаття 55 Конституції України [23] передбачає 

гарантію захисту трудових прав особи, у тому числі й від незаконного 

звільнення, у судовому порядку. Іншими словами, працівник органу 

поліції, звільнений незаконно, тобто не із підстав, передбачених 

вищезазначеною статтею, має право на оскарження в суді таких рішень, 

для захисту своїх прав як людини, громадянина і працівника поліції. 

Таким чином, принцип захисту від незаконного звільнення полягає у тому, 
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що кожен працівник органу поліції має право на відновлення порушених 

шляхом звільнення трудових прав та інтересів у судовому порядку.  

Із статті 48 Конституції України [23] можна виділити ще один 

принцип трудової діяльності працівників поліції – принцип забезпечення 

достатнього життєвого рівня для працівника поліції і його сім'ї, що 

включає достатнє харчування, одяг, житло. Його реалізацію здійснено у 

Розділі IX Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 

580-VIII [1] «Соціальний захист поліцейських». Так, працівники поліції 

отримують грошове забезпечення, розмір якого визначається залежно від 

посади, спеціального звання, строку служби в поліції, інтенсивності та 

умов служби, кваліфікації, наявності наукового ступеня або вченого 

звання; поліцейським гарантується безоплатне медичне забезпечення в 

закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України; 

поліцейські забезпечуються житлом на підставах і в порядку, визначених 

житловим законодавством; працівникам поліції можуть надаватись 

різноманітні види допомоги та виплат, а також пенсійне забезпечення; 

діти працівників поліції користуються переважним правом зарахування до 

ліцеїв системи Міністерства внутрішніх справ України, до вищих 

навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють 

підготовку поліцейських. Тобто, сукупно кожен із перерахованих видів 

соціального та матеріального забезпечення працівників поліції 

спрямований на досягнення головної мети - забезпечення достатнього 

життєвого рівня для працівника поліції і його сім'ї. 

Тож, підсумовуючи дослідження конституційних принципів та 

принципів трудової діяльності, визначених Конституцією України, 

Кодексом законів про працю України, а також міжнародними нормативно-

правовими актами, системи принципів трудової діяльності працівників 

поліції, дійдемо до висновку, що їх становлять: 

1) принцип свободи праці на службі в Національній поліції; 
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2) принцип рівності прав і можливостей та недопущення 

дискримінацій у трудовій діяльності працівників поліції; 

3) принцип заборони примусової служби в Національній поліції; 

4) принцип забезпечення належних, безпечних і здорових умов 

праці, заробітної плати, не нижчої від визначеної законом; 

5) принцип захисту від незаконного звільнення; 

6) принцип забезпечення достатнього життєвого рівня для 

працівника поліції і його сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, 

житло. 

Аналіз кожного із перерахованих принципів засвідчив, що у 

контексті трудової діяльності працівників поліції, у положеннях Закону 

України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [1] 

визначено специфічний характер кожного із них. У загальних рисах, 

трудовій діяльності поліцейських притаманні ті ж самі принципи, що і 

діяльності будь-якої іншої категорії працівників. Специфічний характер 

поліцейської діяльності проявляється у особливостях трудового договору 

таких осіб, прийнятті їх на службу, забезпеченні належних умов праці, 

безпеки, а також достатнього життєвого рівня. 

Наступна група принципів, як нами встановлено, закріплена в 

Розділі ІІ Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 

580-VIII [1]. Ними є принципи верховенства права, дотримання прав і 

свобод людини, законності, відкритості та прозорості, політичної 

нейтральності, взаємодії з населенням на засадах партнерства та 

безперервності. 

Так, принцип верховенства права полягає у тому, що людина, її 

права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави [1]. У контексті трудової діяльності 

працівників поліції даний принцип означає, що обов’язок держави 

забезпечувати, охороняти та захищати людину, її права та свободи, що 
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безпосередньо здійснює Національна поліція України. Найбільш повним є 

визначення верховенства права, встановлене у пункті 41 Доповіді 

Венеціанської комісії на 86-му пленарному засіданні, у якому до 

обов’язкових складових верховенства права було віднесено законність, 

юридичну визначеність, заборону свавілля, доступ до незалежного 

правосуддя, дотримання прав людини, заборону дискримінації та рівність 

перед законом [107, с. 11-12]. Серед зазначених основ, окремі детально 

розкривають правові засади діяльності Національної поліції України, тому 

можна зробити висновок, що верховенство права у трудовій діяльності 

працівників поліції проявляється у існуванні низки принципів, до яких 

варто віднести передусім дотримання прав і свобод людини та законність. 

Тож, принцип верховенства права полягає у наступному:  

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

трудовій діяльності працівників поліції;  

2) обов’язок держави забезпечувати, охороняти та захищати людину, 

її права та свободи здійснює Національна поліція шляхом здійснення 

трудової діяльності її працівниками. 

Принцип дотримання прав і свобод людини полягає у тому, що 

працівники поліції під час виконання своїх завдань забезпечують 

дотримання прав і свобод людини, гарантованих Конституцією та 

законами України, а також міжнародними договорами України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і сприяють їх 

реалізації [1]. Питання щодо дотримання прав і свобод людини у контексті 

діяльності поліції ніколи не втрачає своє актуальності, адже у службовій 

діяльності такі особи наділені широким колом повноважень, які при цьому 

мають владний характер. Застосування деяких поліцейських заходів, 

передбачених чинним Законом України «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 № 580-VIII [1], може суттєво обмежувати права людини.  
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Тому, даний принцип передбачає, що такі обмеження допускаються 

виключно за нагальної необхідності і в обсязі, необхідному для виконання 

завдань поліції, та на підставах і в порядку, визначених Конституцією і 

законами України. Дотримання Національною поліцією України прав 

громадян при здійсненні трудової діяльності її працівниками, враховуючи 

обмежені можливості таких громадян захистити свої права та інтереси, є 

одним із пріоритетних завдань держави. Із іншої сторони, варто 

враховувати, що дотримання прав і свобод людини полягає також у тому, 

що працівники поліції у своїй трудовій діяльності здійснюють їх охорону. 

Тобто, мова йде про те, що у процесі захисту прав і свобод одних 

громадян, поліція зобов’язана забезпечувати дотримання прав інших.  

Тож, підведемо підсумок, що принцип дотримання прав і свобод 

людини у трудовій діяльності працівників поліції полягає у наступному:  

1) забезпечення прав і свобод людини;  

2) охорона прав і свобод людини. 

Законність полягає у тому, що працівники поліції у своїй трудовій 

діяльності зобов’язані неухильно виконувати створені у встановленому 

порядку норми права. Національна поліція України діє лише на підставі, у 

межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами 

України [1].  

Тому, працівники поліції зобов’язані в трудовій діяльності не просто 

дотримуватись чинного законодавства, а й підтримувати законність та 

правопорядок у державі. При цьому, законом щодо працівників поліції 

встановлено обов’язок відмовитись від виконання злочинних чи явно 

незаконних розпоряджень та наказів, адже накази, розпорядження та 

доручення вищих органів, керівників, посадових та службових осіб не є 

підставою для порушення поліцейським принципу законності. У контексті 

трудової діяльності працівників поліції неможлива невизначеність 

повноважень та компетенції. Законодавець чітко закріпив за органами 
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поліції визначений обсяг прав і обов’язків, у рамках яких вони можуть 

здійснювати свою діяльність.  

Тож принцип законності трудової діяльності працівників поліції 

полягає у наступному:  

1) працівники поліції зобов’язані дотримуватись чинного 

законодавства;  

2) працівники поліції зобов’язані підтримувати законність та 

правопорядок у державі;  

3) працівники поліції зобов’язані відмовитись від виконання 

злочинних чи явно незаконних розпоряджень та наказів. 

Принцип відкритості та прозорості полягає у тому, що поліція 

забезпечує постійне інформування органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, а також громадськості про свою діяльність у 

сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, 

забезпечення публічної безпеки і порядку [1].  

Тобто, інформація про організацію та діяльність Національної 

поліції України має бути доступною для суспільства, регулярною, а також 

здійснюватись усіма доступними способами – в засобах масової 

інформації, в мережі Інтернет, у відповідях на інформаційні запити тощо. 

При цьому, варто враховувати, що специфіка правоохоронної діяльності 

Національної поліції України обумовлює обмеження у відкритості усієї 

інформації. Саме тому, у статті 9 Закону України «Про Національну 

поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [1] передбачено, що інформація з 

обмеженим доступом оприлюднюється лише у виняткових випадках.  

Таким чином, принцип відкритості та прозорості полягає у:  

1) інформуванні держави та громадськості про трудову діяльність 

працівників поліції;  

2) в установленні балансу між відкритістю та обмеженням у 

відкритості інформації. 
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 Також для трудової діяльності працівників поліції є характерним 

принцип політичної нейтральності. Він, як і попередні проаналізовані 

принципи, також має одночасно декілька виявів. По-перше, як 

встановлено у частині 1 статті 10 Закону України «Про Національну 

поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [1], поліція забезпечує захист прав та 

свобод людини незалежно від політичних переконань та партійної 

належності. Тобто, у процесі трудової діяльності на поліцейських 

покладено обов’язок щодо виконання своїх обов’язків, однаково 

дотримуючись прав усіх громадян, не залежно від політичних поглядів та 

переконань. По-друге, поліцейський не може бути залучений до 

політичної діяльності у будь-який спосіб. Тобто, використання 

поліцейського, який здійснює трудову діяльність, у політичних цілях є 

неприпустимим. По-третє, самим поліцейським заборонено у будь-який 

спосіб демонструвати свої політичні погляди. Іншими словами, працівник 

поліції під час здійснення трудової діяльності не може висловлюватись 

про політику, ідеологію чи політичні події, а також виявляти будь-які 

форми прихильності до таких цінностей. Політична нейтральність є 

показником професійності працівника.  

Таким чином, принцип політичної нейтральності проявляється у 

наступному:  

1) поліція забезпечує захист прав та свобод людини незалежно від 

політичних переконань та партійної належності;  

2) поліцейський не може бути залучений до політичної діяльності;  

3) поліцейському у процесі здійснення трудової діяльності 

заборонено демонструвати свої політичні погляди. 

Ефективність діяльності Національної поліції забезпечується за 

допомогою принципу взаємодії з населенням на засадах партнерства [1]. 

Так, забезпечення публічної безпеки і порядку, охорона прав, свобод та 

інтересів людини, суспільства й держави, а також протидія злочинності є 
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можливими лише за умови співпраці працівників поліції із населенням, 

територіальними громадами та громадськими об’єднаннями. Така 

співпраця може виражатись, як відзначає В.М. Бурденюк, у спільній 

діяльності, в організаційному, інформаційно-аналітичному, матеріально-

технічному сприянні роботі один одного [95, с. 62].  

При цьому, основним критерієм оцінки ефективності діяльності 

органів і підрозділів поліції визначено рівень довіри населення до поліції. 

Це означає, що подібна взаємодія має бути двосторонньою. Разом із тим, 

таке формулювання є дещо сумнівним, адже об’єктивним критерієм 

ефективності діяльності працівників поліції є рівень розкриття злочинів, 

кількість злочинів відносно чисельності населення, приріст чи зменшення 

рівня злочинності тощо.  

Тож, погодимось із тим, що взаємодія з населенням є одним із 

ключових принципів трудової діяльності працівників поліції, проте 

зауважимо, що даний показник не є основним у визначенні ефективності 

функціонування Національної поліції України.  

Таким чином, принцип взаємодії працівників поліції з населенням на 

засадах партнерства характеризується наступною специфікою:  

1) працівники поліції у процесі своєї трудової діяльності 

співпрацюють із населенням, територіальними громадами та 

громадськими об’єднаннями;  

2) така співпраця є двосторонньою;  

3) ефективна співпраця є одним із показників ефективності 

функціонування Національної поліції України. 

Останнім принципом, встановленим в нормах Закону України «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [1], є безперервність. 

Даний принцип полягає у тому, що кожна особа може звернутись до 

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

здійснюють свою трудову діяльність постійно, тому даний орган не може 
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відмовити в зверненні із посиланням на вихідний, святковий чи неробочий 

день чи закінчення робочого дня. Основні завдання поліції є несумісними 

із тимчасовими перервами чи зупинками діяльності.  

Тому, зробимо висновок, що безперервність проявляється передусім 

у:  

1) забезпеченні безперервного та цілодобового здійснення 

працівниками поліції виконання завдань;  

2) наділенні правом кожної особи звернутись за допомогою до 

працівника поліції у будь-який момент, день, чи час. 

Загалом, підсумовуючи дослідження принципів діяльності поліції, 

встановлених у нормах Закону України «Про Національну поліцію», 

дійдемо до висновку, що кожен із них стосується у тому числі й трудової 

діяльності працівників поліції. Передусім, діяльність даного органу 

пов’язана із виконанням його працівниками своїх службових обов’язків. 

Тому, трудова діяльність таких працівників одночасно побудована і на 

трудоправових принципах, і на принципах діяльності Національної 

поліції.  

Перша група забезпечує виконання різноманітних гарантій, які 

дозволяють працівнику поліції забезпечувати себе та свою сім’ю 

необхідними засобами для існування, а також надавати поліцейському усі 

необхідні засоби для ефективного здійснення службової діяльності. Друга 

група функціонує із метою реалізації у трудовій діяльності поліцейського 

завдань, встановлених для Національної поліції України.  

Тому, дійдемо до висновку, що систему принципів трудової 

діяльності працівників поліції становлять наступні групи та принципи: 

1. Конституційні принципи та принципи трудової діяльності, 

визначені Конституцією України, Кодексом законів про працю України, а 

також міжнародними нормативно-правовими актами: 

1) принцип свободи праці на службі в Національній поліції; 
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2) принцип рівності прав і можливостей та недопущення 

дискримінацій у трудовій діяльності працівників поліції; 

3) принцип заборони примусової служби в Національній поліції; 

4) принцип забезпечення належних, безпечних і здорових умов 

праці, заробітної плати, не нижчої від визначеної законом; 

5) принцип захисту від незаконного звільнення; 

6) принцип забезпечення достатнього життєвого рівня для 

працівника поліції і його сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, 

житло. 

2. Принципи діяльності поліції, встановлені у нормах Закону 

України «Про Національну поліцію»: 

1) принцип верховенства права; 

2) принцип дотримання прав і свобод людини; 

3) принцип законності; 

4) принцип відкритості та прозорості; 

5) принцип політичної нейтральності; 

6) принцип взаємодії з населенням на засадах партнерства; 

7) принцип безперервності. 

 

 

 

2.2 Мета і завдання трудової діяльності працівників поліції 

 

Після проголошення Україною незалежності сфера Національної 

поліції України зазнала кардинальних змін. Перш за все, застаріла назва 

даного органу «міліція» була замінена на термін «поліція». Разом із 

назвою, була повністю змінена правова основа його діяльності, 

організація, принципи діяльності, права та обов’язки тощо. Тобто, у 

цілому, даний орган суттєво еволюціонував та постійно розвивається й 



93 

донині. На сьогодні у вітчизняній науці проблемам функціонування 

оновленого органу присвячено низку монографій та посібників, у яких 

викладено основні теоретичні і практичні питання діяльності Національної 

поліції України. Аналіз їх змісту свідчить про те, що серйозна увага 

науковців приділена зокрема питання, на кшталт адміністративної 

діяльності поліції [99; 108; 109; 110], у той час як трудова діяльність 

працівників поліції на сьогодні залишається поза сферою наукових 

інтересів сучасних дослідників. Як наслідок, такі наукові категорії, як 

мета, завдання і функції трудової діяльності працівників поліції 

залишаються фактично не дослідженими на науковому рівні.  

Так, трудової діяльності працівників поліції для досліджуваної 

сфери є неоціненною, адже такі особи є тими суб’єктами, що 

безпосередньо реалізовують завдання Національної поліції України 

шляхом виконання своїх посадових обов’язків. Основний критерій 

успішності трудової діяльності працівників поліції є її ефективність, яка 

проявляється в показниках розкриття злочинів, рівні довіри з боку 

суспільства, рівні злочинності на конкретних адміністративних територіях, 

продуктивності праці тощо. Досягнення ефективності трудової діяльності 

працівників поліції є можливим виключно за умови чіткого планування та 

розуміння сутності реалізації системи правовідносин, що виникають між 

поліцейськими як працівниками та державою для виконання завдань 

поліції як правоохоронного органу. Це передбачає у тому числі й аналіз та 

встановлення окремих важливих теоретичних категорій, які 

характеризуються та направляють у необхідне русло трудову діяльність 

працівників поліції – мети, завдань, функцій тощо. Необхідність 

встановлення таких категорій у контексті службової діяльності 

поліцейських актуалізується з огляду на те, що дані питання є новими для 

сучасної вітчизняної правової доктрини. 
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Мета трудової діяльності працівників поліції передбачає визначення 

бажаного результату вступу таких осіб у трудові відносини, тобто пошуку 

засобів та способів його досягнення. Визначення мети трудової діяльності 

працівників поліції дозволить сформулювати перелік дій, які необхідно 

здійснити поліцейським для виконання задач поліції як правоохоронного 

органу. Даний перелік дій є завданнями трудової діяльності працівників 

поліції. Категорії «завдань» та «мети» трудової діяльності працівників 

поліції є тісно пов’язаними, адже кінцевою ціллю встановлення завдань є 

досягнення мети. Ще одним близьким до перерахованих підінститутом є 

категорія функцій трудової діяльності працівників поліції, яка зокрема є 

близькою до категорії завдань. Так, перед працівниками поліції 

обов’язково має бути поставлено коло завдань, на вирішення яких вони 

спрямовують свою компетенцію.  

Серед таких завдань можна виділити такі, застосування яких 

дозволить виразити сутність трудової діяльності працівників поліції. Вони 

є основними напрямами діяльності як Національної поліції у цілому, так і 

її працівників. Саме такі напрями і є функціями трудової діяльності 

працівників поліції. Тож, усе вищенаведене, а також низький рівень уваги 

науковців до даного питання, обумовлюють здійснення дослідження мети, 

завдань і функцій трудової діяльності працівників поліції, а також аналізу 

кожного із таких елементів.  

В умовах реформування сфери Національної поліції, актуальним 

завданням вітчизняної науки є заповнення теоретичних прогалин. У 

досліджуваній сфері їх більш, ніж вистачає. Аналіз наукової літератури 

засвідчив, що виділеним нами питанням фактично не було присвячено 

наукових праць. Важливий внесок у розробку теоретичних основ 

функціонування Національної поліції України здійснили такі вчені, як: 

В.М. Бурденюк, В.А. Глуховеря, М.П. Гурковський, Д.С. Денисюк, С.С. 

Єсімов, О.М. Калюк, Д.К. Катрич, С.Ф. Константінов, А.Є. Крищенко, 
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В.А. Куліков, Д.М. Ластович, О.С. Проневич, В.В. Сокуренко, І.В. 

Фільштейн, В.В. Чумак тощо. Проте, жоден із зазначених дослідників не 

розглядав виділені нами питання у контексті трудової діяльності 

працівників поліції. А отже, дослідження мети, завдання і функцій 

трудової діяльності працівників поліції не втратило своєї актуальності. 

У вітчизняній енциклопедичній літературі «мета» визначається як 

«те, до чого хтось прагне, чого хоче досягти» [111, с. 661]. Тобто у 

контексті трудової діяльності працівників поліції це певна кінцева ціль, 

досягнення якої потребує вжиття певних заходів. Без чітко визначеної 

мети діяльність поліцейських втрачає сенс. У науковій літературі мета 

діяльності Національної поліції у цілому тлумачиться однотипно, проте 

єдина концепція на сьогодні є відсутньою. 

Мета трудової діяльності у загальних рисах визначена в статті 1 

Кодексу законів про працю України [2]: «Кодекс законів про працю 

України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню 

продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню 

ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі 

матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової 

дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в 

першу життєву потребу кожної працездатної людини». Тобто, у даному 

контексті метою трудової діяльності працівників органів Національної 

поліції України є реалізація їх права заробляти на життя працею, 

отримувати культурний розвито та усі належні для цього умови. Також у 

певній мірі розуміння сутності мети трудової діяльності можна 

сформувати із статті 2 Кодексу законів про працю України [2], до якої ми 

уже зверталися вище. У ній зокрема встановлено, що право громадян 

України на працю,  тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче 

встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на 

вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується державою. Із 
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цього можна зробити висновок, що особа вступає у трудові 

правовідносини з метою отримання достатнього для життя матеріального 

забезпечення, а також реалізації себе у тій сфері, у якій вона зацікавлена. 

Звичайно, такою сферою може бути і служба в органах Національної 

поліції. 

Аналіз наукової літератури також засвідчив відсутність вдалих 

формулювань сутності мети трудової діяльності. Такі ж проблеми 

спостерігаються і стосовно поняття «мета діяльності Національної 

поліції». 

Здійснивши аналіз Законом України «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 № 580-VIII [1], ми дійшли висновку, що у ньому відсутня мета 

діяльності Національної поліції. Її призначення можна з’ясувати виключно 

на підставі закріплених завдань. Також мета діяльності Національної 

поліції відсутня в інших нормативно правових-актах, у тому числі й 

Положенні про Національну поліцію. 

Чинний міністр внутрішніх спав А.Б. Аваков роз’яснює мету 

поліцейської роботи як забезпечення правопорядку і безпеки громадян в 

будь-якому місці України – від малого села до великого міста, а також 

високого рівня довіри людей до поліції [112]. Не зважаючи на не 

найвдаліше формулювання, із такою позицією можна погодитись із огляду 

на те, що метою визначається перелік завдань для її досягнення. Із точки 

зору А.Б. Авакова, мета досягається шляхом забезпечення правопорядку і 

безпеки громадян. Як свідчать положення статті 2 Закону України «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [2], одним із завдань 

Національної поліції є забезпечення публічної безпеки і порядку. Разом із 

тим, дане завдання не є єдиним характерним для поліцейських органів. 

Тому зробимо висновок, що позиція А.Б. Авакова є коректною, проте 

потребує суттєвого удосконалення.  
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Значно вдаліше роз’яснює дане питання Д.К. Катрич. Із точки зору 

дослідниці, мета діяльності Національної поліції України полягає у 

служінні суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, 

протидії злочинності та підтримання публічної безпеки та порядку, та 

пов'язаний із цим обов’язок суворо обмежуватися власними визначеними 

повноваженнями, утримуючись від будь-яких свавільних дій. При 

виконанні цієї мети буде досягнута другорядна мета діяльності 

Національної поліції України – повернення довіри населення до 

поліцейських [113, с. 20]. По-перше, відзначимо, що така позиція 

розкриває мету діяльності Національної поліції України ширше та 

різноаспектніше, ніж модель, запропонована А.Б. Аваковим. Звернемо 

увагу на те, що дослідницею використано у її формулюванні фактично 

весь перелік завдань поліції, визначений Законом України «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [1]. Разом із тим, не 

погодимось із віднесенням до мети повернення довіри населення до 

поліцейських, адже це не є завданням діяльності поліції, а лише одна із 

багатьох підстав забезпечення ефективності її діяльності. 

Отже, метою трудової діяльності працівників поліції є реалізація їх 

права заробляти на життя працею та отримувати для цього усі належні 

умови шляхом забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав й 

свобод людини, а також інтересів суспільства та держави, протидії 

злочинності, а також надання в межах, визначених законом, послуг з 

допомоги особам, із суворим обмеженням визначеними законом 

службовими повноваженнями. 

Таким чином, дослідження категорії мети трудової діяльності 

працівників поліції засвідчило, що на сьогоднішній день вона перебуває 

поза увагою як науковців, так і вітчизняного законодавця. При цьому, 

якщо у правовій доктрині нашої держави все ж мали місце спроби 

формулювання її сутності, то із аналізу норм Закону України «Про 
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Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [1] можна зробити 

висновок, про можливість формування розуміння даної категорії 

виключно на основі завдань діяльності Національної поліції України. 

Специфіка мети трудової діяльності працівників поліції полягає у тому, 

що дана категорія одночасно має і трудоправовий, і спеціальний характер, 

адже розкриває мету трудової діяльності поліцейського як суб’єкта 

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

службовій діяльності.  

Питання завдань трудової діяльності працівників поліції пропонуємо 

розглядати  за допомогою аналогічного методу – шляхом аналізу підходів 

до розуміння сутності завдань трудової діяльності та завдань діяльності 

Національної поліції України. Перш за все, варто зазначити, що завдання 

трудової діяльності є індивідуальними, і розкриваються стосовно кожної 

особи по-різному. Основні завдання трудової діяльності можна виділити із 

згадуваної нами раніше норми статті 2 Кодексу законів про працю України 

[2], у якій встановлено, що право громадян України на працю, тобто на 

одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою 

мінімального розміру, включаючи право на вільний вибір професії, роду 

занять і роботи, забезпечується державою. Із такого формулювання можна 

зробити висновок, що завданнями вступу особи у трудові правовідносини 

є:  

1) матеріальне забезпечення своєї життєдіяльності, та 

життєдіяльності членів сім’ї;  

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

працювати. Як нами було встановлено раніше у даній роботі, примусова 

праця в нашій державі заборонена. Так само неприпустимим є примусовий 

характер служби в органах Національної поліції України. Тому, завдання 

трудової діяльності також мають індивідуальний характер, і залежать у 

першу чергу від вияву волі самої особи.  
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Водночас, питання завдань діяльності Національної поліції України є 

більш досконало розкритим у науковій літературі, за рахунок того, що їх 

вичерпний перелік було встановлено у статті 2 Закону України «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [1]. Так, завданнями 

поліції є надання поліцейських послуг у сферах:  

1) забезпечення публічної безпеки і порядку;  

2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і 

держави;  

3) протидії злочинності;  

4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, 

які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок 

надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. Працівники поліції у 

процесі своєї трудової діяльності реалізовуються завдання, покладені на 

органи поліції. Тому, можна зробити висновок, що зазначені завдання є 

характерними для трудової діяльності працівників поліції. Аналіз правової 

доктрини засвідчив, що такий перелік завдань розглядається фактично 

усіма науковцями, що здійснюють  дослідження різноманітних аспектів 

діяльності Національної поліції України [113, с. 20; 114, с. 124; 115, с. 101; 

99, с. 21-22; 100, с. 18; 116, с. 27]. Із цього, можна зробити висновок, що 

завдання поліції цілком доцільно розглядати і у контексті трудової 

діяльності працівників поліції. 

Таким чином, дійдемо до висновку, що завданнями трудової 

діяльності працівників поліції є: 

1) матеріальне забезпечення життєдіяльності працівника поліції, та 

членів його сім’ї; 

2) реалізація права особи на працю в органах Національної поліції 

України;  

3) забезпечення публічної безпеки і порядку;  
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4) охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і 

держави;  

5) протидія злочинності;  

6) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, 

які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок 

надзвичайних ситуацій її потребують. 

Так, перше виділене нами завдання має трудоправовий характер, і 

полягає у матеріальному забезпеченні життєдіяльності працівника поліції, 

та членів його сім’ї. Дане завдання є основною мотивацією, яка спонукає 

особу вступати у будь-які трудові правовідносини. У даному контексті не 

є виключенням і служба особи в органах поліції. Укладаючи трудовий 

договір із державою в особі керівника поліції з приводу виконання 

працівниками трудової функції, поліцейський отримує гарантії 

матеріального і соціального забезпечення його, та членів його сім’ї. Так, 

згідно зі статтею 94 Закону України «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 № 580-VIII [1], поліцейські отримують грошове забезпечення, 

розмір якого визначається залежно від посади, спеціального звання, 

строку служби в поліції, інтенсивності та умов служби, кваліфікації, 

наявності наукового ступеня або вченого звання. Також, працівники 

поліції претендують на безоплатне медичне забезпечення в закладах 

охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України, при чому дана 

гарантія поширюється і на членів їхніх сімей; на забезпечення житлом; 

отримання різноманітних допомого, а саме – в разі загибелі (смерті) чи 

втрати працездатності; пенсійне забезпечення; діти поліцейських 

користуються переважним правом зарахування до ліцеїв системи 

Міністерства внутрішніх справ України, до вищих навчальних закладів із 

специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку 

поліцейських, за умови успішного складання іспитів та відповідності 

іншим вимогам і правилам прийому до цих навчальних закладів протягом 
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трьох років після здобуття необхідного для вступу рівня загальної 

середньої освіти. Все вищезазначене свідчить про те, що держава дійсно 

гарантує працівникам поліції можливість забезпечувати себе та членів 

сім’ї шляхом здійснення трудової діяльності в органах поліції. Зробимо 

висновок, що специфіка завдання матеріального забезпечення 

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

наступному:  

1) забезпечення здійснюється не лише щодо самого працівника 

поліції, а й щодо членів його сім’ї;  

2) чинним законодавством передбачено низку особливих соціальних 

гарантій, не притаманних іншим категоріям працівників;  

3) при визначенні розміру матеріального забезпечення таких осіб 

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

служби тощо. 

Завдання реалізації права особи на працю в органах Національної 

поліції України також за своєю сутністю є трудоправовим. Воно полягає у 

тому, що згідно зі статтею 43 Конституції України [23], держава гарантує 

рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності. Тому, 

громадяни України мають право при виборі професії, реалізувати своє 

право на працю у тому числі й шляхом вступу на службу в органи 

Національної поліції України. Для реалізації даного права особа має 

відповідати встановленим у статті 49 Закону України «Про Національну 

поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [1] вимогам: мати вік від 18 років, 

повну загальну середню освіту, володіти українською мовою, належним 

рівнем фізичної підготовки та здоров’я, мати готовність взяти на себе 

зобов’язання дотримуватися обмежень та скласти Присягу поліцейського, 

та не бути звільненим раніше з посади на підставі Закону України «Про 

очищення влади» від 16.09.2014 № 1682-VII [105].  
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За умови відповідності кожній із перерахованих вимог, право на 

працю у даній сфері може бути реалізоване будь-ким. Виділення даного 

завдання у контексті дослідження є важливим, адже воно відображає у 

своєму змісті мотивацію особи до здійснення трудової діяльності в 

органах поліції та є показником підстав, які спонукають до укладення 

контракту з державою для виконання завдань поліції як правоохоронного 

органу.  

Тож, дійдемо до висновку, що завдання реалізації права особи на 

працю в органах Національної поліції України характеризується 

наступними особливостями:  

1) особа має відповідати встановленим у законодавстві вимогам;  

2) за умови невідповідності хоча б одній із ознак,  право особи на 

працю в органах Національної поліції України не може бути реалізованим;  

3) у разі невідповідності законодавчим вимогам, у особи зберігається 

можливість реалізації права на працю у будь-якій іншій сфері. 

 Завдання забезпечення публічної безпеки і порядку, на відміну від 

попередніх проаналізованих, має суто спеціальний характер, і слідує із 

завдань, покладених на органи Національної поліції України. Визначення 

термінів «публічна безпека» та «порядок» наразі відсутнє в Законі України 

«Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [1]. У 

енциклопедичній літературі безпека розглядається як стан, за якого кому-, 

чи чому-небудь нічого не загрожує [117, с. 70; 118, с. 235], в той час як 

порядок розуміється як стан, коли все робиться, виконується так як слід, 

відповідно до певних вимог, правил тощо [119, с. 1074].  

Тобто, працівник поліції зобов’язаний здійснювати свою діяльність 

таким чином, щоб її результатом був по-перше, такий стан в суспільстві, 

за якого права усіх громадян охороняються належним чином. «Публічний» 

у даному аспекті демонструє, що відповідний захист громадян 

здійснюється державою у особі її компетентних органів. Як доречно 
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відзначає В.В. Сокуренко, сутність публічної безпеки виражена у стані 

суспільного спокою, відсутності загроз охоронюваним правам, свободам 

та законним інтересам, а також системою діяльності, спрямованою на 

забезпечення даного стану [120, с. 17].  

Іншими словами, це певна система показників, які свідчать про те, 

що особа може реалізовувати свої інтереси без остраху зазнати шкоди від 

джерел підвищеної небезпеки, якими у даному аспекті є певні 

неконтрольовані члени соціуму, які нехтують соціальними нормами та 

загальноприйнятими правилами. У даному аспекті трудова діяльність 

працівників поліції проявляється в охороні та захисті громадян від загроз 

їхній безпеці шляхом прогнозування факторів небезпеки, а також їх 

усунення чи припинення деструктивної дії. По-друге, порядок у даному 

аспекті полягає в створенні таких умов, за яких охорона життя, здоров’я, 

честі й гідності громадян забезпечується належним чином, а підприємства, 

установи й організації нормально функціонують та реалізовують мету й 

завдання їх діяльності.  

Тобто, порядок полягає у тому, що у суспільстві реально 

функціонують правила та норми поведінки, забезпечення яких здійснюють 

працівники поліції у процесі своєї трудової діяльності.  

Тож, зробимо висновок, що завдання забезпечення публічної 

безпеки і порядку у трудовій діяльності працівників характеризується 

наступною специфікою:  

1) дозволяє забезпечити такий стан в суспільстві, за якого права усіх 

громадян охороняються належним чином;  

2) дозволяє забезпечити такий стан в суспільстві, за якого правила та 

норми поведінки реально функціонують. 

Наступне завдання також одночасно відносить до діяльності 

Національної поліції у цілому, та трудової діяльності її працівників, і 

полягає у охороні прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і 
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держави. Як відзначає В.В. Сокуренко, охорона прав – це передусім їх 

визнання державою [120, с. 18]. Тобто, права і свободи громадян є 

різноманітними, і їх можна охарактеризувати як такі, що реалізовуються у 

різноманітних сферах. Наприклад, відповідно до норм Конституції 

України [23] такими правами можуть бути право на життя, повагу до своєї 

гідності, працю, охорону здоров’я тощо. У процесі їх реалізації можуть 

складатись різноманітні умови, що сприяють, або заважають їй. Тому, 

завдання працівників поліції полягає у тому, щоб в процесі своєї трудової 

діяльності усунути всі чинники, які заважають особам реалізовувати 

належні їм права та свободи, а саме запобігати виникненню таких умов, 

або ж усувати їх негативні наслідки. Як відзначає В.А. Глуховеря, 

пріоритет надається все ж превенції правопорушень, яка здійснюється 

шляхом застосування поліцейських заходів, спрямованих на не допущення 

вчинення правопорушень, виявлення і усунення причин, які сприяють їх 

вчиненню [100, с. 21].  

Таким чином, працівник поліції у своїй трудовій діяльності перш за 

все виконує функції з запобігання правопорушенням, а саме здійснює їх 

профілактику. Це може здійснюватись у різноманітний спосіб – 

починаючи від виявлення причин та умов, які сприяють вчиненню 

правопорушень, до виявлення й виховання осіб, які здатні вчинити злочин 

чи правопорушення.  

Тож, зробимо висновок, що охорона прав і свобод людини, а також 

інтересів суспільства і держави, як завдання трудової діяльності 

працівників поліції, характеризується наступними особливостями:  

1) полягає в усуненні чинників, які заважають особам реалізовувати 

належні їм права та свободи;  

2) пріоритетною формою охорони прав і свобод людини є превенція 

правопорушень. 
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Завдання протидії злочинності у трудовій діяльності працівників 

поліції полягає у виявленні причин та умов її виникнення, та у здійсненні 

впливу на саму злочинність із метою її подолання. Протидія злочинності 

передбачає застосування будь-яких можливих та не заборонених законом 

методів. Наприклад, із аналізу норм Закону України «Про Національну 

поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [1] можна зробити висновок, що 

такими заходами може бути застосування поліцейських заходів примусу, 

застосування фізичної сили, застосування спеціальних засобів, 

застосування вогнепальної зброї тощо. В.В. Сокуренко розглядає дане 

питання дещо ширше, і відносить до нього широкий комплекс видів 

впливу на злочинність, починаючи від розробки законодавства, і 

закінчуючи виховним впливом на осіб [120, с. 18-19].  

У даному контексті відзначимо, що у трудовій діяльності працівники 

поліції обмежені у використанні форм впливу, застосовуючи лише ті, які 

віднесені чинним законодавство про Національну поліцію до їхньої 

компетенції. Ними зокрема є виявлення, усунення та нейтралізація причин 

злочинності; виявлення та усунення ситуацій, що спричиняють вчинення 

злочинності; виявлення осіб, поведінка яких указує на можливість 

вчинення злочинів, та здійснення впливу на них; виявлення груп 

підвищеного кримінального ризику [120, с. 19].  

Із цього можна зробити висновок, що у своїй трудовій діяльності 

працівники поліції здійснюють профілактику злочинів, запобігають 

виникненню умов для їх вчинення, а також припиняють уже розпочаті чи 

здійснені злочини. Із цього зробимо висновок, що особливість завдання 

протидії злочинності у трудовій діяльності працівників поліції 

характеризується наступними особливостями:  

1) полягає у профілактиці, запобіганні та припиненні вчинення 

злочинів;  
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2) здійснюється шляхом застосування працівниками поліції заходів, 

передбачених чинним законодавством. 

Завдання надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги 

особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок 

надзвичайних ситуацій її потребують полягає у наданні працівниками 

поліції сервісних послуг. На сьогодні, вичерпний перелік таких послуг не 

вироблено та нормативно не встановлено. Деякі науковці до поліцейських 

послуг відносять передбачене статтею 41 Закону України «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [1] поліцейське 

піклування, яке визначається як надання в межах, визначених законом, 

послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних 

причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги 

[100, с. 21; 121, с. 144; 122, с. 52]. Звернемо увагу на те, що у контексті 

даного завдання законодавець акцентує увагу на терміні «послуги». 

Послугою є дія чи вчинок, який дає користь чи допомогу іншому [123, с. 

1080; 124, с. 204]. Тобто, працівники поліції у своїй трудовій діяльності 

можуть виконувати обов’язки держави перед приватними особами. В.В. 

Сокуренко звертає увагу на те, що дане завдання реалізовується шляхом 

забезпечення безпеки життя й здоров’я і громадянина, яке здійснюється 

після юридичного оформлення таких умов [120, с. 19].  

Тому, зробимо висновок, що завдання надання в межах, визначених 

законом, послуг з допомоги особам, характеризується наступними 

особливостями:  

1) надання послуг має місце за ініціативи особи, яка потребує 

захисту;  

2) сервісний характер дій працівників поліції;  

3) відсутність належного законодавчого регулювання надання 

послуг поліцейськими;  
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4) єдиною законодавчо закріпленою форою поліцейських послуг на 

сьогодні є поліцейське піклування.  

Отже, підсумовуючи дослідження завдань трудової діяльності 

працівників поліції, зробимо висновок, що специфіка даного інституту є 

близькою до особливостей мети трудової діяльності працівників поліції – 

передусім вона полягає у комбінованому поєднанні трудоправової 

мотивації особи до праці, а також завдань Національної поліції України, 

які реалізовуються у діяльності її працівників. Завдання трудової 

діяльності працівників поліції, на відміну від мети, є прямо передбаченим 

нормами чинного законодавства, тому більшість науковців оперують саме 

такою їх класифікацією.  

 

 

2.3 Функції трудової діяльності працівників поліції 

 

На відміну від завдань, функції трудової діяльності працівників 

поліції у чинному Законі України «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 № 580-VIII не передбачені. При цьому, у попередньому Законі 

України «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565-XII, який втратив чинність, 

було встановлено, що органи міліції виконували адміністративну, 

профілактичну, оперативно-розшукову, кримінальну, процесуальну, 

виконавчу та охоронну (на договірних засадах) функції. На нашу думку, 

більшість із зазначених функцій на сьогодні не втратили актуальності, про 

що свідчить аналіз чинного Закону. Дещо сумнівною є актуальність 

адміністративної функції, адже як свідчить стаття 2 Закону України «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [1], завданням поліції є 

надання поліцейських послуг. Із цього можна зробити висновок, що 

адміністративна функція на сьогодні була замінена сервісною. Щодо 

інших функцій, зробимо висновок, що на сьогодні вони не зазнали змін. 
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На такий перелік функцій зокрема посилаються у своїх роботах А.Є. 

Крищенко, О.С. Проневич та Д.М. Ластович, незначним чином 

доповнюючи його окремими функціями на кшталт комунікативної [114, с. 

125; 125, с. 142-145; 126, с. 143]. В свою чергу, інші дослідники 

розглядають сутність та перелік функцій Національної поліції України 

дещо інакше. Наприклад, І.В. Фільштейн виділяє наступні групи функцій:  

1) протидія злочинності, її профілактика та попередження;  

2) забезпечення громадського порядку;  

3) забезпечення дорожнього руху;  

4) забезпечення нормального та безпечного функціонування установ, 

організацій та підприємств [127, с. 215].  

Із такою класифікацією функцій не погодимось, адже за своєю 

сутністю вона у більшій мірі відображає завдання Національної поліції 

України, а не напрями чи види впливу права на трудову діяльність 

працівників поліції. 

Найбільш вдалу на наш погляд концепцію пропонує Д.С. Денисюк, 

виділяючи наступні функції Національної поліції України:  

1) соціальну та сервісну;  

2) превентивну та профілактичну;  

3) кримінально-процесуальну;  

4) оперативно-розшукову;  

5) дозвільну;  

6) охоронну;  

7) функцію матеріально-технічного забезпечення;  

8) функцію міжнародного співробітництва;  

9) функцію інформаційного забезпечення;  

10) науково-методичну функцію;  

11) кадрову функцію [128, с. 115-117]. Перш за все, відзначимо 

виділення автором сервісної функції, яка відповідає сучасному розумінню 
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діяльності органів поліції. Щодо інших виділених автором функцій, вони 

також відповідають тій компетенції, якою наділені на сьогодні органи 

поліції для реалізації поставлених перед ними завдань. Втім, щодо 

зазначеного переліку варто зробити декілька зауважень:  

1) він все ж у більшій мірі стосується органів поліції, а не їх 

працівників;  

2) даний перелік не містить функцій, які розкривають трудоправовий 

характер діяльності працівників поліції.  

На основі цього зробимо висновок, що такі функції як матеріально-

технічного забезпечення, міжнародного співробітництва, інформаційного 

забезпечення, науково-методична чи кадрова не можуть бути 

притаманними трудовій діяльності працівників поліції. Разом із тим, 

вважаємо за потрібне розглянути економічну та кар’єрну функції, які 

навпаки характеризують трудову діяльність поліцейських. 

Тому, на підставі здійсненого аналізу зробимо висновок, що 

трудовій діяльності працівників поліції характерні наступні функції: 

1) економічна функція; 

2) кар’єрна функція; 

3) соціально-сервісна функція;  

4) превентивно-профілактична функція;  

5) кримінально-процесуальна функція; 

6) оперативно-розшукова функція; 

7) дозвільна функція;  

8) охоронна функція. 

Економічна функція полягає у тому, що шляхом здійснення трудової 

діяльності працівників поліції забезпечується матеріальними ресурсами, 

які дозволяють йому підтримувати свою життєдіяльність та 

життєдіяльність його сім’ї. Важливість виділення даної функції 

обумовлена тим, що здійснюючи трудову діяльність працівник поліції не 
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лише здійснює функції, пов’язані із виконанням завдань Національної 

поліції України, а й у тому числі забезпечує власні потреби, пов’язані із 

заробітком на життя працею.  

Тому, у контексті нашого дослідження ігнорування такої функції є 

неприпустимим. Разом із тим, варто відмітити, що економічна функція 

трудової діяльності працівників поліції фактично не відрізняється від 

економічної функції трудової діяльності інших категорій працівників, 

адже в її основі перебувають передусім економічні інструменти. 

Законодавче встановлення мінімального розміру оплати праці сприяє 

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

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

сутність економічної функції трудової діяльності працівників поліції 

полягає у гарантованому задоволенні працівником поліції власних базових 

потреб, та потреб його сім’ї. 

 Кар’єрна функція трудової діяльності працівників поліції полягає у 

реалізації ними свого права на працю у сфері, яка їх зацікавила, а також 

можливість професійного росту в органах Національної поліції. Так, 

згідно Розділу VII Закону України «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 № 580-VIII [1], поліцейські із метою професійного росту 

можуть здійснювати професійне навчання, а також таким особам можуть 

присвоюватись звання. Звання є показником кар’єрного просування особи, 

який впливає на розмір матеріального, соціального, пенсійного та іншого 

забезпечення таких осіб і членів їх сімей.  

Таким чином, працівник поліції шляхом здійснення трудової 

діяльності має можливість кар’єрного просування та реалізації власних 

амбіцій до досягнення високих результатів служби. Сутність кар’єрної 

функції трудової діяльності працівників поліції полягає у тому, що 

приступаючи до служби у даній сфері, поліцейські наділяються широким 
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спектром можливостей щодо побудови кар’єри в органах Національної 

поліції України. 

Соціально-сервісна функція включає усі послуги, які надаються 

працівниками Національної поліції України населенню. Так, у статті 23 

Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [1] 

встановлено перелік повноважень працівників поліції, які власне і 

відображають у своєму змісті дану функцію.  

Наприклад, працівник поліції зобов’язаний здійснювати 

превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання 

вчиненню правопорушень; здійснює досудове розслідування 

кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності; регулює 

дорожній рух та здійснює контроль за дотриманням Правил дорожнього 

руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних 

засобів на вулично-дорожній мережі; здійснює супроводження 

транспортних засобів у випадках, визначених законом тощо. Всього, таких 

повноважень передбачено законом двадцять вісім і їх перелік є вичерпним. 

Тож, сутність соціально-сервісної функції трудової діяльності працівників 

поліції полягає у наданні населенню послуг у межах повноважень, 

передбачених чинним законодавством. 

Наступні функції безпосередньо пов’язані із особливостями 

повноважень, які здійснюють працівники поліції під час виконання 

трудової функції. Превентивно-профілактична функція трудової 

діяльності працівників поліції спрямована на попередження працівниками 

поліції вчинення злочинів чи правопорушень. Так, у пункті 2 частини 1 

статті 23 Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 

580-VIII [1] встановлено, що працівник поліції виявляє причини та умови, 

що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень 

та вживає у межах своєї компетенції заходи для їх усунення. Дана функція 

вже неодноразово розглядалась нами у даній роботі. Її сутність полягає у 
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тому, що у своїй трудовій діяльності працівники поліції протидіють 

злочинності усіма можливими способами.  

Одним із них є вжиття необхідних заходів для того, щоб вірогідний 

злочин чи правопорушення не були вчинені взагалі. Раніше нами в даній 

роботі відзначалось, що превентивно-профілактична діяльність 

працівників поліції може здійснювати у багато способів – як шляхом 

виявлення причин та умов, які сприяють вчиненню правопорушень, так і 

через виховання осіб, які здатні вчинити злочин чи правопорушення. 

Таким чином, превентивно-профілактична функція трудової діяльності 

працівників поліції являє собою вчинення такими особами дій для пошуку 

причин злочинності, а також її попередження. 

Кримінально-процесуальна функція трудової діяльності працівників 

поліції проявляється у здійсненні такими особами досудового 

розслідування кримінальних правопорушень у межах підслідності, а також 

у своєчасному реагуванні на заяви та повідомлення про вчинені 

правопорушення [1]. Окрім того, поліцейський при виконанні службових 

обов’язків зобов’язаний дотримуватись процесуальних норм, а також 

здійснювати свою діяльність згідно встановленого порядку. Разом із тим, 

важливим є забезпечення того, щоб працівник поліції діяв у межах чітко 

встановленої підслідності, і своїми діями не заважав здійснювати свою 

діяльність іншим суб’єктам кримінального процесу. 

Наступні функції є найменш масштабними, адже передбачають 

виконання працівниками поліції вузького кола повноважень. Оперативно-

розшукова функція трудової діяльності працівників поліції полягає у тому, 

що вони при виконанні службових повноважень розшукують осіб, які 

ухиляються від настання негативних наслідків своїх кримінальних 

правопорушень, або ж зникли безвісти. Для реалізації даної функції 

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

[1] передбачена можливість здійснення такими органами оперативно-
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розшукової діяльності. Дозвільна функція трудової діяльності працівників 

поліції проявляється у тому, що частина повноважень поліцейських 

пов’язана із наданням дозволів. Наприклад, у статті 23 Закону України 

«Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [1] встановлено, що 

такі особи у своїй трудовій діяльності можуть надавати дозволи на рух 

окремих категорій транспортних засобів; погоджують дозвільні документи 

у сфері безпеки дорожнього руху.  

Охоронна функція трудової діяльності працівників поліції частково 

розглядалась нами раніше, і вона полягає у тому, що вони можуть на 

загальних чи договірних засадах здійснювати охорону порядку, права, 

державної та приватної власності у випадках та порядку, передбаченого 

нормами чинного законодавства. 

Таким чином, дослідження функцій продемонструвало, що дане 

питання також є проблемним у контексті правової теорії нашої держави. 

Перш за все варто відмітити, що якщо Закон України «Про міліцію» від 

20.12.1990 № 565-XII [92] встановлював перелік функцій даного органу, то 

чинний Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-

VIII [1] не виділяє їх. Разом із тим, варто зазначити, що на відміну від 

завдань, функції Національної поліції України не варто ототожнювати із 

функціями її працівників, адже далеко не всі напрями реалізовуються у їх 

діяльності. Специфіка трудових функцій працівників поліції обумовлена 

передусім повноваженнями таких осіб, а також питаннями, пов’язаними із 

матеріальним забезпеченням й особливостями службової кар’єри. 

Підводячи підсумок по роботі, варто відзначити, що мета, завдання і 

функції трудової діяльності працівників поліції у цілому є новими 

питаннями для вітчизняної науки. Як засвідчило наше дослідження, на 

сьогодні питання, пов’язані із діяльністю Національної поліції широко 

обговорюються у наукових колах, втім зазначені проблеми не дістали 

належного аналізу. Нами зроблено висновок про те, що специфіка 
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зазначених категорій пов’язана із поєднанням трудоправових 

особливостей даного інституту, а також із особливостями, передбаченими 

чинним законодавством про Національну поліцію України.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки до Розділу 2 

1. Систему принципів трудової діяльності працівників поліції 

становлять наступні групи та принципи: 

1. Конституційні принципи та принципи трудової діяльності, 

визначені Конституцією України, Кодексом законів про працю України, а 

також міжнародними нормативно-правовими актами: 

1) принцип свободи праці на службі в Національній поліції; 

2) принцип рівності прав і можливостей та недопущення 

дискримінацій у трудовій діяльності працівників поліції; 

3) принцип заборони примусової служби в Національній поліції; 

4) принцип забезпечення належних, безпечних і здорових умов 

праці, заробітної плати, не нижчої від визначеної законом; 

5) принцип захисту від незаконного звільнення; 
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6) принцип забезпечення достатнього життєвого рівня для 

працівника поліції і його сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, 

житло. 

2. Принципи діяльності поліції, встановлені у нормах Закону 

України «Про Національну поліцію»: 

1) принцип верховенства права; 

2) принцип дотримання прав і свобод людини; 

3) принцип законності; 

4) принцип відкритості та прозорості; 

5) принцип політичної нейтральності; 

6) принцип взаємодії з населенням на засадах партнерства; 

7) принцип безперервності. 

Встановлено, що принцип верховенства права полягає у наступному: 

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

трудовій діяльності працівників поліції; 2) обов’язок держави 

забезпечувати, охороняти та захищати людину, її права та свободи 

реалізовує Національна поліція шляхом здійснення трудової діяльності її 

працівниками. 

Принцип дотримання прав і свобод людини у трудовій діяльності 

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

2) охорону прав і свобод людини. 

Принципу законності трудової діяльності працівників поліції 

притаманні наступні риси: 1) працівники поліції зобов’язані 

дотримуватись чинного законодавства; 2) працівники поліції зобов’язані 

підтримувати законність та правопорядок у державі; 3) працівники поліції 

зобов’язані відмовитись від виконання злочинних чи явно незаконних 

розпоряджень та наказів. 

Принцип відкритості та прозорості полягає: 1) в інформуванні 

держави та громадськості про трудову діяльність працівників поліції; 2) у 
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встановленні балансу між відкритістю та обмеженням у відкритості 

інформації. 

Принцип політичної нейтральності проявляється у наступному: 1) 

поліція забезпечує захист прав та свобод людини незалежно від 

політичних переконань та партійної належності; 2) поліцейський не може 

бути залучений до політичної діяльності; 3) поліцейському у процесі 

здійснення трудової діяльності заборонено демонструвати свої політичні 

погляди. 

Зроблено висновок, що принцип взаємодії працівників поліції з 

населенням на засадах партнерства характеризується наступною 

специфікою: 1) працівники поліції у процесі своєї трудової діяльності 

співпрацюють із населенням, територіальними громадами та 

громадськими об’єднаннями; 2) така співпраця є двосторонньою; 3) 

ефективна співпраця є одним із показників ефективності 

функціонування Національної поліції України. 

3. Завдання реалізації права особи на працю в органах Національної 

поліції України характеризується наступними особливостями:  

1) особа має відповідати встановленим у законодавстві вимогам;  

2) за умови невідповідності хоча б одній із ознак,  право особи на 

працю в органах Національної поліції України не може бути реалізованим;  

3) у разі невідповідності законодавчим вимогам, у особи зберігається 

можливість реалізації права на працю у будь-якій іншій сфері. 

3. Трудовій діяльності працівників поліції характерні наступні 

функції: 

1) економічна функція; 

2) кар’єрна функція; 

3) соціально-сервісна функція;  

4) превентивно-профілактична функція;  

5) кримінально-процесуальна функція; 
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6) оперативно-розшукова функція; 

7) дозвільна функція;  

8) охоронна функція. 

 

 

 

РОЗДІЛ 3 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 

 

3.1 Проблеми та шляхи удосконалення правового регулювання 

трудової діяльності працівників поліції  

 

Трудова діяльність державних службовців, працівників 

правоохоронних органів вирізняється своїм особливим характером та 

правовими умовами застосування праці відповідних осіб. Дана обставина 

викликає необхідність формування особливого підходу законодавця до 

врегулювання питання залучення таких працівників до процесу праці з 

метою виконання суспільно важливих завдань, що в цілому покликані 

забезпечувати належний стан правопорядку та законності в державі і 

суспільстві. З урахуванням продовження євроінтеграційного курсу 

України в частині приведення національного законодавства у 

відповідність до європейських стандартів, станом на сьогодні об’єктивно 

існує потреба у становленні високого рівня гарантій, компенсацій, оплати 

праці, соціального захисту та вирішення основних проблем правового 

регулювання трудової діяльності працівників поліції. 

Зважаючи на відносно новоприйнятий Закон України «Про 

Національну поліцію» [1] і переформатування системи правоохоронних 

органів в цілому на мету надання послуг суспільству, а не забезпечення 
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реалізації каральної функції, особливо важливими питаннями є 

виокремлення ключових проблем правового регулювання трудової 

діяльності працівників поліції та шляхів їх вирішення. Проблеми 

правового регулювання в межах досліджуваного комплексу правовідносин 

постає, коли відбувається встановлення факту невідповідності реального 

рівня правового регулювання фактичному стану речей. 

Актуальність дослідження проявляється у визначенні та аналізі 

сутності системи проблем правового регулювання трудової діяльності 

працівників поліції як відносно нового виду працівників, трудова функція 

яких є особливо важливою в умовах євроінтеграційного поступу з метою 

внесення відповідних змін у законодавство задля найбільш ефективної 

діяльності поліції як правоохоронного органу. Поряд із цим, наше 

дослідження є першим комплексним дослідженням, яке ґрунтується на 

нормах новоприйнятого спеціального закону, який поряд із трудо-

правовим регулюванням відносин працівників поліції із їх роботодавцями 

(державою та суспільством) поєднав у собі і адміністративно-правове 

регулювання такої їх діяльності. З метою встановлення чіткої межі між 

комплексами цих правових норм, необхідно чітко окреслити означені 

проблеми та запропонувати їх альтернативне вирішення. 

До питань проблем правового регулювання діяльності працівників 

поліції, зокрема трудової, за останні роки у тій чи іншій мірі зверталися 

наступні науковці:  В.К. Батчаєв [129], М.П. Будзинський [130], Л.Л. 

Денісова [131], О.Ф. Кобзар [132], Є.О. Крапивін [133], К.Ю. Мельник 

[134], В.О. Негодченко [135], О.Ю. Прокопенко [136], В.І. Фелик [137] 

тощо. Однак, зважаючи на необхідність наукового обґрунтування 

практичного застосування спеціальних положень Закону України «Про 

Національну поліцію» [1] для врегулювання трудової діяльності 

працівників поліції поряд із загальними нормами Кодексу законів про 

працю України [2], вважаємо обґрунтованою потребу у проведенні 
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комплексного наукового дослідження в частині існування проблем у 

межах саме доктрини трудового права. Оскільки не було здійснено саме у 

такому контексті комплексного дослідження, воно потребує повного 

огляду й деталізації. 

Звертаючись до загальнолінгвістичного розуміння поняття 

«проблема», можемо констатувати його багатоаспектність. У Великому 

тлумачному словнику української мови під поняттям «проблема» 

розуміється складне теоретичне або практичне питання, що потребує 

вирішення, вивчення, дослідження [138, с. 432]. Однак, дослідження в 

логічному ряді повинно бути, на наш погляд, не останнім, а первинним 

процесом і ключовою характеристикою досліджуваного поняття.  

 «Проблема» вживається також у таких декількох розуміннях:  

1) як необхідність нового напрямку в певній сфері теоретичного 

знання;  

2) як форма вираження необхідності розвитку наукового пізнання;  

3) як вимога аналізу основних понять і принципів наукової теорії;  

4) як конкретне завдання теоретичного і методологічного 

дослідження [139, c. 173].  

Системний аналіз наведених тверджень дозволяє зробити висновок, 

що проблемою можна назвати форму розвитку знання, що потребує 

вирішення складного завдання задля досягнення визначеності. Однак, така 

визначеність є суб'єктивною і не може вважатися абсолютною. Зауважимо, 

що термін «проблема» в довідковому розумінні ідентичний терміну 

«питання» [140, c. 334]. Однак, В.В. Притков вказує, що проблема – це не 

питання, це завдання [141, с.45]. 

Ми погоджуємося з висловленою В.В. Притковим точкою зору і 

вважаємо, що в межах нашого дисертаційного дослідження проблема – це 

завдання, яке потребує дослідження, аналізу і вирішення та є необхідним 
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для певної сфери суспільних відносин, що включає вимоги аналізу 

основних принципів, понять, методів тощо. 

Першою ключовою проблемою правового регулювання трудової 

діяльності поліції є формування системи організаційно-управлінських 

відносин трудової діяльності працівників поліції (як групи пов’язаних з 

трудовими відносинами) і відмежування їх від публічних 

адміністративних відносин. Так, мається на увазі, що станом на сьогодні 

трудова діяльність працівників поліції не може бути повністю сферою 

управління. І.Я. Кисельов запропонував свого часу розширити предмет 

трудового права (експансія трудового права) за рахунок розширення 

впливу трудового права як галузі на різновиди суспільно корисної праці 

[142, с. 14-21]. Очевидно, що праця поліцейських відноситься до 

першочергових суспільно корисних видів праці. 

У правовій доктрині встановлено, що мета організаційно-

управлінських відносин – вироблення і прийняття актів (рішень) щодо 

вдосконалення організації праці, нормативне встановлення та 

застосування діючих умов праці, в яких реалізується правовий статус 

профспілок, роботодавців та трудових колективів як суб’єктів трудового 

права. Якщо трудові правовідносини спрямовані на застосування праці 

працівників, то організаційно-управлінські відносини спрямовані на 

організацію та управління колективною працею. Це одна з принципових 

відмінностей, що дає підставу розглядати їх як відносно самостійні у 

системі правовідносин трудового права. Хоча організаційно-управлінські 

відносини дуже тісно пов’язані з трудовими і, по суті, не можуть існувати 

без них, це самостійні правовідносини. Перш за все, вони різняться за 

змістом, оскільки зміст організаційно-управлінських правовідносин – 

відносини щодо встановлення або застосування умов праці, управління 

виробництвом [143, с. 108].  
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Названа проблема, на думку Н.П. Матюхіної, включає в себе ряд 

завдань, що потребують вирішення:  

1) невідповідність інструкцій, якими керуються у своїй діяльності 

поліцейські працівники чинному законодавству;  

2) відсутність гнучкості рішень керівників конкретних підрозділів 

поліції;  

3) зовнішня і внутрішня централізація поліції [144, с. 94].  

Все ж, погоджуємося із зазначеною позицією лише частково. 

Зокрема, в частині застарілих інструкцій для працівників поліції її 

твердження є обґрунтованим, адже трудова діяльність працівників поліції 

як і будь-яких працівників пов’язана із виконанням локальних актів 

уповноважених осіб роботодавця (держави і суспільства). Зокрема, І. 

Каширін вважає, що локальні норми створюються «за уповноваженням 

держави» [92, c. 6].  

Загалом, у трудовому праві розкривається, що локальні нормативно-

правові акти (колективний договір, правила внутрішнього трудового 

розпорядку, положення про преміювання, положення про винагороду за 

підсумками роботи за рік та ін.) діють в межах конкретного підприємства, 

установи, організації та приймаються частіше за все на певний термін. Дія 

локальних нормативно-правових актів у часі може бути обмежена певним 

терміном або ж їх можна вважати чинними до скасування чи зміни у 

встановленому порядку. Локальні нормативно-правові акти приймаються 

для розв'язання тих або інших питань регулювання суспільних відносин у 

сфері праці, якщо в законодавстві не передбачено прямого регулювання, 

або коли із закону випливає, що має бути проведена конкретизація 

відповідних положень на підприємстві. Так приймаються локальні акти з 

питань робочого часу, часу відпочинку, оплати праці, охорони праці тощо 

[145, с. 308]. 
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Мова ведеться про дотримання і виконання зазначених інструкцій, 

окремих наказів керівного кадрового складу тощо. Поряд із цим, у своїй 

діяльності поліцейські не тільки користуються новоприйнятим законом, а 

й такими інструкціями, як Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

порядок обчислення вислуги років, призначення і виплати пенсій і 

грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, 

військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за 

контрактом, особам начальницького і рядового складу 

органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей» [146].  

Зокрема, грошові кошти, які виплачуються за цією постановою 

працівникам органів внутрішніх справ наразі поширюються і на 

поліцейських і не відображають реального рівня затрат праці на 

досягнення соціального ефекту від її застосування. Правова конструкція 

цієї постанови не вибудувана і у Національній поліції наразі відсутні 

локальні акти преміювання, акти про порядок призначення грошової 

допомоги тощо. Зазначимо, що норми Закону України «Про Національну 

поліцію» [1] не передбачають деталізованого порядку, а також 

безпосередньо права дотримуватися локальних актів, наприклад 

керівників підрозділів чи спільних актів трудового колективу поліції, хоча 

при цьому поліцейським дозволяється створювати професійні спілки.  

А.І. Рофе в цьому контексті вказує, що у кожної людини рано чи 

пізно виникає потреба у визнанні додаткових матеріальних цінностях – на 

це і спрямовані заохочення [147, с. 29]. Тому обґрунтованим на підставі 

вище викладеного є прийняття на рівні локальних актів поліції положення 

або інструкції про преміювання працівників поліції.  

М.О. Драчук в даному контексті зауважує, що в частині, що не 

врегульована нормами трудового законодавства, накази роботодавця або 

його уповноважених осіб можуть встановлювати будь-які заборони і 

обмеження для працівників організації, не порушуючи їх основних 



123 

конституційних та галузевих прав і наданих їм гарантій. А цих прав і 

гарантій, як показує практика, дуже мало, якщо співвіднести їх кількість з 

числом можливих (і найчастіше правильних і справедливих) вимог 

роботодавця в сфері трудової дисципліни [148, с. 101-102]. Тобто, варто 

співвідносячи права працівників поліції у сфері їх трудової діяльності і 

обов’язків держави, прямо передбачити у спеціальному законі можливість 

локального визначення заохочення працівників поліції. На думку С.В. 

Карпенка, необхідно підвищувати стимулюючу роль посадових окладів в 

оплаті праці, передбачити заходи щодо залучення до службово-трудової 

діяльності в правоохоронних органах здібних і перспективних фахівців, 

зацікавлених у результатах своєї праці. Потрібно консолідувати структуру 

заробітної плати та зменшувати кількість її компонентів, усунути 

міжвідомчі та місцеві розбіжності в оплаті праці. Принципово умови 

оплати праці кожного державного службовця мають співвідноситися з 

результатами його атестації та оцінкою професійної діяльності. 

Обов’язковим має бути посилення посадової диференціації умов оплати 

праці з урахуванням рівня відповідальності, забезпечення її зростання 

протягом всього періоду роботи [149, с. 231]. Таким чином, оплата праці 

працівників поліції є фактором їх мотивації. Стабільно висока заробітна 

плата без змін може послугувати деструктивним фактором. 

Гнучкість рішень керівників конкретних підрозділів прямо залежить 

від їх права приймати локальні акти, що відповідають положенням 

чинного законодавства. Так, П. Франціс і П. Девіc вказують, що у 

національних законодавствах часто існує один і той же недолік щодо 

сфери зайнятості працівників поліції: розмір заробітної плати визначається 

тривалістю служби й не враховує особливі посади; обмеження на часткову 

зайнятість і корупційні обмеження призводять до втрати досвідчених 

працівників поліції. Застарілі поліцейські інструкції заважають гнучкості 
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керівників у забезпеченні ефективності поліцейської служби, відкритої до 

сучасних змін, потреб та тисків [150, c. 57].  

Аналізуючи вище викладене, можемо зазначити, що одним із 

аспектів проблеми формування групи організаційно-управлінських 

відносин у межах трудової діяльності працівників поліції є встановлення 

чіткої правової межі між застосуванням примусу до поліцейських на 

роботі під час виконання трудової функції. Так, варто звернути увагу на 

думку О.А. Хименко, який вказує на те, що організаційно-управлінські 

відносини не повинні супроводжуватися застосуванням примусу. Від 

організаційно-управлінських відносин певною мірою залежить можливість 

становлення, розвитку, зміни і припинення трудових правовідносин [151, 

с. 132]. А тому ми вважаємо, що на гнучкість рішень працівників впливає 

безпосередньо адміністративний підхід до регулювання ними трудових та 

пов’язаних з ними відносин. 

Вважаємо, що шляхами вирішення означеної проблеми та її завдань 

є наступні:  

1) застосування трудо-правового, а не адміністративістського 

підходу до регулювання трудових і пов’язаних з ними відносин;  

2) передбачити можливість прийняття локальних актів 

уповноваженими особами Національної поліції у Законі «Про Національну 

поліцію» [1];  

3) прийняття спеціальної інструкції «Про преміювання працівників 

поліції». 

Наступною проблемою правового регулювання трудової діяльності 

працівників поліції є їх проблеми суміщення і сумісництва у діяльності 

працівників поліції. Зокрема, мова йде про те, що у ст. 66 спеціального 

закону визначено, що «поліцейський не може під час проходження служби 

займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім науково-педагогічної, 

наукової або творчої». В попередніх підрозділах нашого дослідження ми 
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зазначали про необхідність розширення переліку видів діяльності, за яким 

працівник поліції може суміщати основну роботу. При цьому варто 

звернути особливу увагу на проблемні питання, пов’язані з 

антикорупційними обмеженнями.  

В.М. Білик вказує, зокрема, що стосується конкретних обмежень, 

передбачених ст. 66 цього закону, то в більшості випадків їх основне 

завдання можна визначити ще більш детально: воно полягає в запобіганні 

конфлікту державних (суспільних) та особистих (приватних) інтересів. 

Передбачені в цій статті обмеження мають деякі особливості, оскільки 

вони:  

1) стосуються певної категорії осіб, визначених у п. «д» ч. 1 ст. З 

Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. [19];  

2) мають чітко визначену спрямованість – запобігання та протидія 

корупції [18, с. 83].  

З наведеного випливає, що правове регулювання трудової діяльності 

працівників поліції не випливає суто з приватно-правових начал трудового 

права, а характеризується і обмеженнями, пов’язаними з державною 

службою як публічно-правовим інститутом. Більше того, зайняття 

особами, вказаними в п. 1 ч. 1 ст.25 Закону України «Про запобігання ко-

рупції» [19], у тому числі особами рядового й начальницького складу 

органів внутрішніх справ, викладацькою, науковою та творчою 

діяльністю, медичною практикою, інструкторською й суддівською 

практикою зі спорту кваліфікується як «корупційне правопорушення» в 

разі, якщо ця діяльність здійснюється цими особами в робочий час. Однак, 

проблемою станом на сьогодні є фактично віднесення органів поліції до 

«органів внутрішніх справ», адже прямо про це у спеціальному законі не 

зазначено, а значить неоднозначним є поширення на працівника поліції 

відповідних обмежень, чітко визначених антикорупційним 
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законодавством. Виходячи з вищенаведеного, шляхами вирішення 

окресленої проблеми є такі:  

1) розширення переліку видів трудової діяльності, які може 

суміщати поліцейський;  

2) врегулювання питання віднесення поліції до органу внутрішніх 

справ. 

Наступною проблемою правового регулювання трудової діяльності 

працівників поліції є забезпечення їх соціального захисту. Мається на 

увазі, що робота поліцейського пов’язана із щоденними ризиками своїм 

життям і здоров’ям. Логічно припустити, що держава повинна створити 

належний правовий механізм для забезпечення поточної трудової 

активності працівника і відповідно – належного рівня надання житла, 

соціальних гарантій, медичного страхування, доплат та надбавок за 

надурочний час у зв’язку з ненормованою роботою працівників поліції. 

Зауважимо, що станом на сьогодні рівень соціального забезпечення 

працівників поліції залишається на загальному нормативному рівні і тому 

не знайде свого належного практичного втілення, зважаючи на досвід 

правового регулювання соціального захисту інших категорій працівників. 

До прикладу, у Німеччині поліцейські мають безкоштовну 

страховку, пільги на житло, право на безкоштовний проїзд у міському 

транспорті. При цьому мінімальна зарплата співробітника поліції – 

наймолодшого чину після академії – становить не менше 2500 євро на 

місяць і росте з вислугою років. У поліції Німеччини є правила правового 

регулювання їх трудової діяльності: «Berufs beam tentum» – опіка 

державою свого чиновника. В основі – повна довіра сторін. Поліцейський 

укладає з державою угоду про взаємовигідні зобов’язання. Він 

зобов’язується захищати інтереси держави, а вона, у свою чергу, 

піклується про нього і його сім'ю. Наприклад: «Поліцейського не можуть 

звільнити за скороченням штатів». Співробітник може бути звільнений зі 
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служби тільки у разі засудження судом. Поліцейському гарантується 

зарплата середнього рівня, тринадцята зарплата (Veinachts Geld – різдвяні 

гроші). Держава бере на себе половину внесків за медичну страховку. У 

Німеччині дуже жорстка кадрова політика, тому добір на посаду 

поліцейського працівника є жорстким [152, с. 363]. 

На противагу вище викладеному можна зауважити, що в Україні не 

врегулювано і не деталізовано процедуру надання житла поліцейському. 

Цікаво, що у ч.5 ст. 96 Житлового кодексу України передбачено нову 

компенсацію для поліцейських працівників: «Керівники органів поліції 

мають право виплачувати поліцейським, які не мають власного житла в 

населеному пункті, де вони проходять службу, і винаймають житло на 

підставі договору житлового найму, компенсацію за найм у розмірі, що не 

перевищує трьох мінімальних заробітних плат, визначених на 1 січня 

відповідного календарного року».  

Вважаємо недосконалою конструкцію цієї правової норми, адже в 

такому випадку кожен окремий працівник, що потребує такої компенсації 

ставиться у службову залежність від керівника поліції, який 

використовуватиме для покриття таких витрат не власні кошти, а кошти 

місцевого/державного бюджетів. Дане формулювання цієї правової норми 

є неправильним, адже за такої ситуації значно погіршуються права 

кожного окремого працівника поліції. При цьому, у місті Києві доволі 

велика кількість людей знімають житлові приміщення і необґрунтованою 

на даний час є як сума такої компенсації, так і умови, на яких вона 

надається. Отримувати таку компенсацію повинно бути правом 

працівника поліції, а не правом керівника органу поліції. Тому на підставі 

вище викладеного вважаємо за необхідне сформулювати шлях вирішення 

даної проблеми, а саме внести зміни у ч. 5 ст. 9 Закону України «Про 

Національну поліцію»: «Працівники поліції, які не мають власного житла 

в населеному пункті, де вони проходять службу, і винаймають житло на 
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підставі договору житлового найму, мають право на компенсацію за найм 

у розмірі 50 % вартості договору житлового найма, але не більше 4,5 

мінімальних заробітних плат, визначених на 1 січня відповідного 

календарного року».  

Отже, на підставі вище викладеного можна констатувати проблему 

неоднорідності соціального забезпечення працівників поліції в ході 

здійснення ними трудової діяльності, що зокрема передбачає недостатню 

врегульованість соціальних гарантій, житлового і грошового забезпечення, 

прав членів сімей осіб рядового і начальницького складу Національної 

поліції, а також пенсійне забезпечення осіб рядового та начальницького 

складу Національної поліції й питання вихідної допомоги при звільненні. 

Шлях вирішення – комплексний підхід до всеохоплюючого правового 

регулювання в цій частині. 

Окремою проблемою також є медичне забезпечення працівників 

поліції. За загальним правилом, у разі відсутності спеціального медичного 

обладнання, медичних фахівців або спеціалізованих відділень у закладах 

охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України, а також в інших 

державних та комунальних закладах охорони здоров’я, поліцейський може 

бути направлений за висновком відповідного закладу охорони здоров’я на 

лікування до приватного закладу охорони здоров’я або іноземного 

медичного закладу за рахунок коштів поліції.  

Виходить, з одного боку, бюджет (хоча за змістом закону 

складається, що поліція має власні кошти, що є неправильно) оплачує 

утримання відомчих медичних установ і при цьому виділяє гроші на 

лікування в приватних клініках. Наскільки величезні і марні витрати на 

перше, і які можливості для зловживань відкриває друге можливо 

зазначити, що в будь-якому випадку працівник поліції потрапить або у 

службову залежність від керівника поліції або зазначене є фікцією.  
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Варто зазначити, що в Україні давно показано недостатньо 

забезпечено належний рівень функціонування медичних установ МВС 

України. Тож, незрозумілим є недостатнє проведення реформи з приводу 

встановлення медичного страхування працівників поліції на випадок 

нещасного випадку при виконання своїх обов’язків, реалізації трудової 

функції. Шляхом вирішення цієї проблеми є встановлення рівня 

медичного страхування на основі договорів страхування, що укладалися б 

при прийнятті на службу кожного працівника поліції.  

На основі вище викладеного можна стверджувати, що медичне 

забезпечення працівників поліції потребує свого переформатування 

шляхом надання медичних послуг працівникам поліції на основі 

обов’язкового договору медичного страхування. 

Наступною проблемою трудової діяльності працівників поліції є 

відсутність чіткого механізму звітування працівників поліції перед своїм 

роботодавцем – суспільством і державою, що його представляє. Так, О.С. 

Проневич вказує, що правозахисники віддають перевагу концепції «поліції 

на службі суспільства», оскільки вона краще за інших здатна реагувати на 

потреби громадянського суспільства. Заходи щодо сприяння ефективному 

попередженню злочинності надають особливого значення участі громад у 

профілактиці злочинів [153, с. 246]. Також, серед аспектів оперативної 

діяльності, які зазвичай входять до складу програм «поліції на службі 

суспільства», слід визначити такі:  

а) «сусідський нагляд», організований за підтримки поліцейських ді-

лянок;  

б) інформаційні бюлетені про заходи щодо попередження злочинів;  

в) інформування населення у питаннях попередження злочинів;  

г) піше патрулювання (сприяє налагодженню контакту з населенням;  

ґ) посилена увага до нетяжких злочинів, які більше всього 

докучають населенню;  
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д) підвищення рівня освіти працівників поліції;  

е) передача певних управлінських обов’язків від поліцейського до 

цивільного персоналу [154, с. 141]. 

Аналізуючи вищевикладене зауважимо, що у Законі України «Про 

Національну поліцію» [1] не визначено дієвості влади суспільства як 

роботодавця над працівниками поліції. Зокрема, в цілому працівники 

поліції не знаходяться локально, а патрулюють місто, а отже – працюють 

дистанційно. В.В. Коробченко зазначає, що сама по собі дистанційна 

праця обмежує роботодавця в частині здійснення своїх повноважень з 

управління працею. Дистанційна праця характеризується значним 

ступенем самоорганізації і самоуправління зі сторони працівника, що 

певним чином зближує цю форму організації роботи з виконанням робіт з 

договорами цивільно-правового характеру. Так, зрозумілим є те, що 

дистанційний працівник самостійно встановлює для себе робочий час і час 

відпочинку, адже робочий час такого працівника не піддається чіткому 

обліку. Але поряд із цим не виключається право роботодавця шляхом 

електронного документообігу визначати правила внутрішнього трудового 

розпорядку для такого працівника [155, c. 209]. 

В контексті трудової діяльності працівників поліції зауважимо, що 

не можемо в повній мірі погодитися з даним твердженням. Це пов’язано з 

тим, що працівник поліції не встановлює самостійно графік своєї роботи, 

він перебуває на чергуваннях з іншими працівниками, він не визначає 

самостійно час свого відпочинку, проте можливо контролювати виконання 

ним своїх обов’язків лише з урахуванням застосування засобів 

електронного контролю, які можуть обмежувати його свободу 

пересування в контексті реалізації одноіменнного права. Як вважає Ю. І. 

Римаренко, у демократичній правовій державі першочергового значення 

набуває функція охорони державою безпеки життя та здоров’я, 

автономного розвитку особистості, гарантованого конституційними 
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нормами, а також діяльності органів держави відповідно до конституції та 

права. Ефективне забезпечення внутрішньої безпеки може легко вступити 

у конфлікт з конституційними свободами, коли з метою відвернення 

загрози здійснюється втручання у охоронювану законом приватну сферу 

громадян. Закладене у правовій державі протиріччя, – з одного боку, 

гарантування безпеки як передумови свободи, з іншого, – забезпечення 

свободи вільної від домагань держави сфери, – вирішується під час 

ухвалення норм поліцейського права. Завданням поліції у демократичній 

правовій державі є забезпечення правового миру та внутрішньої безпеки, 

охорона державних органів від зазіхань на їхню діяльність з боку 

зовнішніх впливів, а також захист людей при реалізації ними прав та 

свобод, гарантованих конституцією [156]. З цього випливає, що 

забезпечення громадського порядку є пріоритетним перед правом 

поліцейського як приватної особи на свободу пересування і вільний вибір 

місця проживання. 

Однак, варто погодитися з В.В. Басс, яка позитивно оцінюючи 

участь громадськості в безпосередньому управлінні поліцією, зазначає, що 

її представники не можуть на належному рівні надавати рекомендації, 

оскільки не відповідають за їх реалізацію. А це часто призводить до 

затягування справи або розходження в думках з особою, яка несе 

відповідальність. Нерідко виявляється і невисокий професіоналізм членів 

різних суспільних консультативних порад, комісій і комітетів. Названі 

недоліки, мабуть, належать до числа перманентних і неминучих, але в 

цілому така форма залучення громадськості до управління поліцією багато 

в чому себе виправдовує [157, с. 54]. 

Тож шляхом вирішення даної проблеми є встановлення механізму 

інформування громадськості, електронного контрою перебування на 

роботі поліцейського, публічне звітування раз в місяць керівниками. 
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При цьому праця поліцейського має певні ознаки дистанційної, 

однак не можна у правовому значенні стверджувати, що вона є такою. 

Зокрема, І Я. Кисельов даним терміном визначав різновид трудової 

діяльності, яка виконується в місці, віддаленому від центрального офісу, 

що виключає можливість спілкування працівника з керівництвом і 

співробітниками [158, с. 402].  

Однак, більше того, працівники поліцій працюють у групах, 

виїжджаючи на місце події, аналізуючи небезпечні фактори і необхідність 

втручання тощо. А тому, враховуючи викладене, необхідно розробити 

чіткі шляхи усунення означеної ключової проблеми:  

1) запровадження електронного контролю за машиною 

поліцейського і його пересуванням;  

2) встановлення форми повідомлення працівником поліції свого 

місцезнаходження кожної години;  

3) публічні звітування керівниками органів поліції про проведену 

ними роботу наприкінці кожного звітного місяця. 

Отже, на підставі вище викладеного, можемо стверджувати що 

проблема звітування працівників поліції перед суспільством є однією з 

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

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

трудові відносини із суспільством, кожен перспективний працівник поліції 

повинен розуміти, що силу свого перебування на посаді поліцейського 

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

на користь публічності і може зазнавати певних обмежень, порівняно із 

іншими громадянами України. 

Ще однією проблемою правового регулювання трудової діяльності 

працівників поліції є здійснення атестації та переатестації працівників 

поліції. Як вказує А.В. Супрун, з метою підвищення ефективності 

діяльності керівного персоналу у сфері державної служби найчастіше 
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використовуються наступні методи оцінювання: порівняння з іншими 

керівниками та порівняння зі встановленими стандартами [159, c. 242]. 

Для того, щоб забезпечити підвищення ефективності діяльності керівного 

персоналу у сфері державної служби проводиться атестація, під час якої 

оцінюється робота, професійно-ділові та особистісні якості керівників, 

встановлюється їх службово-посадова відповідність встановленим 

вимогам.  

Наразі набрав чинності Наказ Міністерства внутрішніх справ 

України «Про затвердження Інструкції про порядок проведення 

атестування поліцейських» [160]. Цим Наказом визначено у п. 3, що 

атестування поліцейських 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 зі служби в поліції через 

службову невідповідність. 

Однак, зважаючи на переатестацію працівників органів внутрішніх 

справ (міліції) на працівників поліції невідомо, як в такому випадку 

проводитимуться атестації і відповідно до якого наказу МВС України. 

Більше того, атестаційний лист, що лягає в основу прийняття рішення про 

атестацію/не атестацію працівника, надається керівником поліції, який 

прослужив з цим працівником, який атестується, не менше трьох місяців.  

Так, Т.М. Фахрутдинова вказує, що наявність складних 

координаційно-субординаційних відносин між працівником і 

роботодавцем обумовлює необхідність антикорупційного і 

позаконфліктного залагодження правових відносин між ними [161, с. 20]. 

Вважаємо, що таке положення законодавства в цілому ставить 

працівника у залежність від рішення його керівника, що створює 
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корупційні ризики, тому шляхом вирішення цієї проблеми вважаємо 

внесення змін до зазначеного наказу щодо виключення пункту надання 

атестаційного листа керівником.  

Зауважимо, що атестація, зокрема, проводиться і у випадку, коли 

особа претендує на вищу посаду, а тому необхідним є зменшення ризиків 

службових конфліктів на цьому ґрунті. Більше того, суть цього наказу 

суперечить атестації/атестування в розумінні трудо-правового 

регулювання, коли атестуються не працівники, а робочі місця за умовами 

їх праці. Проте,особливість державної служби як виду трудо-правової 

діяльності і полягає в такій особливій характеристиці. 

Зауважимо і певні проблеми у переатестації працівників міліції на 

працівників поліції. Процес переатестації буде курувати Центральна 

атестаційна комісія МВС, яку очолить міністр внутрішніх справ. До 

складу комісії увійдуть народні депутати, а також правозахисники, 

громадські діячі та керівництво МВС. Комісія затверджує порядок 

проведення атестаційного конкурсу, тестові завдання, прохідні бали, 

нормативи з фізичної підготовки та стрільби.  

Також члени комісії проводитимуть співбесіди з кандидатами на 

керівні посади Національної поліції. Атестаційний конкурс пройде в 

кілька етапів залежно від категорії посад. Кандидати на посади керівного 

складу пройдуть спеціалізований тест, співбесіду, опитування із 

застосуванням поліграфу (яке, до речі, має проводиться за їх згодою і 

незрозуміло, які будуть наслідки за ненадання такої згоди), а також тест 

благонадійності (складові характеристики до перевірки не визначаються 

чинним законодавством), професійної етики та організаційної 

прихильності. Кандидати на посади в поліцейські підрозділи будуть 

проходити професійний тест і співбесіду. 

У разі незгоди результати переатестації можна буде оскаржити в 

МВС. З метою швидкого і результативного розгляду скарг, що стосуються 
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процесу переатестації, Центральна атестаційна комісія буде виконувати 

функції апеляційного органу. Однак, на наш погляд, сумнівною є 

діяльність Центральної атестаційної комісії як апеляційного органу. Це 

пов’язано з відсутністю детально врегульованої процедури розгляду такої 

апеляції, строку оскарження і умов, за яких особа може одночасно 

проходити конкурси на декілька посад державного службовця. Також, 

сумнівним є вихід на пенсію осіб, які через рік повинні досягнути 

пенсійного віку.  

Зауважимо, що у разі, якщо особа отримує статус поліцейського, 

принципово новими повинні бути і для неї і умови пенсійного 

забезпечення, однак сумнівним є нарахування таким особам достатнього 

розміру пенсії через низьку заробітну плату в міліції. 

Також попередньо Міністр внутрішніх справ заявляв, що атестацію 

проходитимуть ті працівники, до кого служба внутрішньої безпеки не 

матиме зауважень [162]. Однак, відповідної норми не втілено у 

зазначеному наказі. 

Шляхами подолання описаної проблеми є:  

1) скасування складання керівником працівника поліції, що 

атестується, атестаційного листа у зв’язку зі встановленням службової 

залежності;  

2) потрібно прийняти доповнення до цього Наказу МВС «Про 

затвердження Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських» [160], яким встановити строк розгляду апеляції не більше, 

ніж 5 робочих днів і право працівника звернутися з такою апеляцією 

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

атестації. 

Резюмуємо, що процедура атестації і переатестації буде тривалим 

процесом, що має ряд процедурних неузгодженостей, що можуть 

вплинути на право особи бути призначеною на посаду працівника поліції. 
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Наступне обумовлює особливу соціальну відповідальність атестаційних 

комісій у відборі такого персоналу. 

Таким чином, аналізуючи все вище викладене, можемо констатувати 

наявність наступних проблем у трудовій діяльності працівників поліції:  

1) формування системи організаційно-управлінських відносин 

трудової діяльності працівників поліції (як групи пов’язаних з трудовими 

відносин) і відмежування їх від публічних адміністративних відносин. 

Шлях вирішення – застосування експансії трудового права;  

2) у Національній поліції наразі відсутні локальні акти преміювання, 

акти про порядок призначення грошової допомоги тощо. Шлях вирішення 

– передбачити можливість прийняття локальних актів уповноваженими 

особами Національної поліції у Законі «Про Національну поліцію» [1]; 

прийняття спеціальної інструкції «Про преміювання працівників поліції»;  

3) проблеми суміщення і сумісництва у діяльності працівників 

поліції (звужений перелік видів діяльності для сумісництва). Шлях 

вирішення:  

а) розширення переліку видів діяльності, які може суміщати 

поліцейський;  

б) врегулювання питання віднесення поліції до органу внутрішніх 

справ;  

4) недостатня врегульованість соціальних гарантій, житлового і 

грошового забезпечення, прав членів сімей осіб рядового і начальницького 

складу Національної поліції, а також пенсійне забезпечення осіб рядового 

і начальницького складу Національної поліції та питання вихідної 

допомоги при звільненні. Шлях вирішення – комплексний підхід до 

всеохоплюючого правового регулювання в цій частині;  

5) недостатнє проведення реформи з приводу встановлення 

медичного страхування працівників поліції на випадок нещасного випадку 

при виконання своїх обов’язків, реалізації трудової функції. Шляхом 
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вирішення цієї проблеми є встановлення рівня медичного страхування на 

основі договорів страхування, що укладалися б при прийнятті на службу 

кожного працівника поліції;  

6) відсутність чіткого механізму звітування працівників поліції 

перед своїм роботодавцем – суспільством і державою, що його 

представляє. Шляхом вирішення даної проблеми є встановлення 

механізму інформування громадськості, електронного контрою 

перебування на роботі поліцейського, публічне звітування раз в місяць 

керівниками;  

7) здійснення атестації та переатестації працівників поліції 

(непевність переходу працівників міліції у поліцію, недостатньо прозора 

процедура апеляції). Шлях вирішення: 

а) скасування складання керівником працівника поліції, що 

атестується, атестаційного листа у зв’язку зі встановленням службової 

залежності;  

б) потрібно прийняти доповнення до цього Наказу МВС «Про 

затвердження Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських» [160], яким встановити строк розгляду апеляції не більше, 

ніж 5 робочих днів і право працівника звернутися з такою апеляцією 

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

атестації. 

Можна визначити цілий ряд проблем правового регулювання 

трудової діяльності працівників поліції. Однак, каталізатором 

застосування запропонованих шляхів вирішення є саме суспільство, яке 

виступає «замовником послуг» працівників поліції. Більше того, варто 

встановити чіткі рівні відповідальності працівників поліції і високі рівні їх 

заохочення для утвердження авторитету цього правоохоронного органу у 

суспільстві та престижності їх службово-трудової діяльності. 
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3.2 Зарубіжний досвід правового регулювання трудової діяльності 

працівників поліції: шляхи запозичення в Україну 

 

Одним із основних завдань, яке покладається на державу є 

забезпечення громадського порядку та захист населення від злочинних 

посягань. В свою чергу виконання даного обов’язку неможливе без 

побудови надійної та ефективної діяльності працівників поліції, на яких і 

покладено питання забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів 

населення, їх безпека та боротьба зі злочинністю. Тобто, дієвість 

виконання даних функцій, в основному, залежить від компетенції поліції в 

нашій державі. Саме тому, особливої актуальності набуває удосконалення 

вітчизняного законодавства у даній сфері та дослідження досвіду 

зарубіжних країн щодо діяльності працівників поліції. Дослідження 

зарубіжного досвіду надасть змогу не тільки проаналізувати діяльність 

співробітників поліції в країнах світу, а й допоможе знайти позитивні 

моменти їх трудової діяльності для впровадження до українського 

законодавства. 

Слід зауважити, що на сьогодні в нашій державі не достатньо 

розробленими залишаються більшість питань, які стосуються трудової 

діяльності поліції, тому особливої актуальності набуває дослідження 

досягнень поліцейських структур провідних країн світу, а саме аналіз їх 

системи реалізації конституційних принципів функціонування трудової 

діяльності працівників поліції тощо. Актуальність дослідження зумовлена 

й сучасними інтеграційними процесами та орієнтуванням України на 

подальшу інтеграцію до європейської правової системи. 

Сучасна модель правової функції в державі потребує кардинально 

нових концептуальних підходів відносно вирішення проблем реалізації 

трудової діяльності працівників поліції. Тому потребує узагальнення 
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досвіду європейських країн та країн пострадянського простору щодо 

управління діяльністю поліцейських структур.  

Питанню службово-трудової діяльності працівників поліції в 

зарубіжних країнах в тій чи іншій мірі приділили свою увагу такі вчені як: 

Г. В. Атаманчук, І. П. Антонов, О. М. Бандурка, Я. М. Бельсон, М. В. 

Білоконь А. П. Герасимов, А. В. Губанов С. Д. Гусарєв, М. М. Дорогіх, М. 

І. Іншин, В. Н. Єрьомін, М. В. Калашник, Р. М. Кацюба, А. 

П. Клюшніченко, А. М. Колодій, Я. Ю. Кондратьєв, Ю. Ф. Кравченко, В. 

І. Курило, С. С. Лукаш, Н. П. Матюхін О. В. Негодченко, М. В. Поліщук, 

М. П. Савчук, О. В. Сапрун, О. Ф. Скакун, Є. Ю. Соболь, В. М. Супрун, В. 

Д. Сущенко, О. В. Тюріна, В. М. Шаповал, В. К. Шкарупа, В. І. Щербина 

та інші. Проте на сьогодні в науковій літературі немає праць, які 

ґрунтовно та комплексно вивчали б трудову діяльність поліції в 

зарубіжних країнах, а також бракує конкретних пропозицій щодо шляхів 

запозичення та механізму реалізації зарубіжного досвіду діяльності 

працівників поліції в українську правоохоронну систему. Вищевикладені 

обставини зумовили вибір даної теми дослідження. 

Необхідним для розгляду є досвід Республіки Молдова у сфері 

здійснення трудової діяльності працівниками поліції [163], у зв’язку з 

розширеною та деталізованою регламентованістю норм даної держави 

щодо заходів про забезпечення професійної непідкупності співробітників 

поліції, регулювання їх робочого часу та відпустки, припинення служби 

працівника поліції тощо. 

Так, статтею 36 Закону Республіки Молдова «Про діяльність поліції 

та статус поліцейського» від 27 грудня 2012 року [164] зазначено, що у 

підрозділах може бути введений підсумований облік робочого часу за 

умови, що його тривалість не перевищує встановлене справжнім законом 

число робочих годин. Порядок застосування підсумованого обліку 
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робочого часу, у тому числі відпрацьованого понаднормово, 

встановлюється міністром внутрішніх справ.  

Дана норма надає можливість отримання працівником поліції 

додаткових грошових надходжень у випадку, якщо при застосування 

підсумованого обліку його робочого часу буде встановлено здійснення 

таким працівником понаднормового виконання покладених на нього 

службово-трудових функцій. Зазначений аспект є одним із видів 

стимулювання співробітників поліції щодо виконання ними своєї 

діяльності, тому слід закріпити альтернативну норму і в законодавстві 

України.  

Слід зауважити, що законодавством України закріплена норма про 

те, що стаж служби в поліції дає право на встановлення поліцейському 

надання додаткової оплачуваної відпустки, але, при цьому, не зазначено 

чіткого переліку відповідності вислузі років щодо днів щорічної відпустки 

за неї.  

 З огляду на вищезазначене, вважаємо, що потрібно скористатися 

досвідом Республіки Молдова та закріпити на законодавчому рівні норму 

про те, що в залежності від вислуги років поліцейські мають право на 

щорічну оплачувану відпустку наступної тривалості:  

а) при вислузі до 5 років – 35 календарних днів;  

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

в) при вислузі від 10 до 15 років – 45 календарних днів;  

г) при вислузі від 15 до 20 років – 50 календарних дні;  

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

Також, вищерозглянутим Законом Республіки Молдова, а саме 

статтею 41, закріплені заходи щодо забезпечення професійної 

непідкупності працівників поліції, відтак зазначено, що під 

підпорядкуванням Міністерства внутрішніх справ спеціалізований 

підрозділ здійснює заходи щодо забезпечення професійної непідкупності 
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поліцейського шляхом моніторингу його способу життя, з додержанням 

при цьому права на інтимне, сімейне та приватне життя [164]. 

Зазначені вище заходи стануть ефективним нововведенням для 

виявлення відповідності, в першу чергу, рівня життя поліцейського з 

рівнем його оплати та членів його сім’ї, що в свою чергу забезпечить 

протидію розвитку корумпованості працівників поліцейських структур. 

Також, здійснивши аналіз законодавчих актів Республіки Молдова 

вважаємо, що частину 1 статті 77 Закону України «Про Національну 

поліцію» [1] щодо причин припинення служби працівників поліції слід 

доповнити наступними підпунктами, а саме:  

1) по досягненні вислуги років, що дає право на отримання пенсії;  

2) після закінчення терміну індивідуального трудового договору;  

3) у разі отримання двічі підряд оцінки «незадовільно» при 

проведенні оцінки діяльності;  

4) при негативному результаті тестування на непідкупність;  

5) при недотриманні заборон і обмежень, передбачених для посади 

поліцейського цим законом;  

6) у разі подання підроблених документів при укладенні 

індивідуального трудового договору або приховування фактів, що 

перешкоджають зарахуванню на службу;  

7) у зв'язку з поновленням на службі поліцейського, який раніше 

обіймав цю посаду, у випадку при відмові поліцейського від переведення 

на іншу посаду [164]. 

Тому, шляхами запозичення досвіду Республіки Молдова у сфері 

здійснення трудової діяльності працівниками поліції є: 

1) слід закріпити на законодавчому рівні норму про те, що в 

залежності від вислуги років поліцейські мають право на щорічну 

оплачувану відпустка наступної тривалості:  

а) при вислузі до 5 років – 35 календарних днів;  
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б) при вислузі від 5 до 10 років – 40 календарних днів;  

в) при вислузі від 10 до 15 років – 45 календарних днів;  

г) при вислузі від 15 до 20 років – 50 календарних дні;  

д) при вислузі понад 20 років – 55 календарних днів; 

2) варто закріпити в Законі України «Про Національну поліцію» 

норму про забезпечення проведення заходів щодо перевірки професійної 

непідкупності поліцейського, шляхом моніторингу його способу життя, з 

додержанням при цьому права на інтимне, сімейне та приватне життя. 

3) необхідно доповнити частину 1 статті 77 Закону України «Про 

Національну поліцію» [1] щодо причин припинення служби працівників 

поліції. 

Вважаємо, що також необхідним є проведення аналізу реорганізації 

здійснення трудової діяльності працівниками поліції в Грузії. 

Так, статтею 46 Закону Грузії «Про поліцію» від 4 жовтня 2013 року 

визначено чіткий перелік заохочень працівників поліції. Відтак, 

застосовуються наступні форми заохочення:  

а) оголошення подяки;  

б) виплата грошової премії;  

в) нагородження цінним подарунком;  

г) нагородження грамотою Міністерства;  

д) нагородження нагрудним знаком; 

е) нагородження медаллю;  

ж) дострокове присвоєння чергового звання;  

з) дострокове зняття дисциплінарного стягнення;  

і) нагородження цивільною або службовоштатною зброєю;  

к) подання до державної нагороди [165].  

Вважаємо визначення такого чіткого переліку заохочень 

співробітників поліції слід закріпити і в національному законодавстві, що 

сприятиме ефективнішому та якісному виконанню працівниками 
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поліцейських структур своїх службових обов'язків, та, в свою чергу, 

забезпечить тривалу і сумлінну службу, а також виконання доручень 

особливої складності або важливості. При цьому, слід закріпити 

можливість застосування одночасно декількох форм заохочення до 

поліцейського. 

Зокрема, варто здійснити наступні законодавчі зміни: 

1) доповнити статтю 19 Закону України «Про Національну 

поліцію» частиною 4 та викласти у наступній редакції: «Співробітник 

поліції повинен нести матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду 

органу поліції»; 

2) до статті 74 Закону України «Про Національну поліцію» слід 

додати норму щодо обов’язкового укладання контракту про проходження 

служби в поліції на строк п’яти років між випускником вузу у сфері 

внутрішніх справ чи громадянином, що виявив бажання на працю в 

поліції, дане нововведення забезпечить підвищення рівня професійної 

підготовки співробітників поліції; 

3) необхідно відобразити у чинному Законі України «Про 

Національну поліцію» норму про компенсацію працівникові поліції у 

випадку наднормової праці (у вигляді надання додаткового часу 

відпочинку чи грошової компенсації);  

4) слід закріпити норму про те, що працівники поліції повинні 

виконувати свою трудову функцію безперервно (у разі такої необхідності), 

з метою забезпечення громадського порядку. 

Також, в контексті вивчення досвіду трудової діяльності працівників 

поліції в країнах Європи необхідно розглянути досвід Франції. 

Поліцейська система Франції відноситься до однієї з найстаріших в 

Європі. Побудова здійснення завдань поліцією Франції являє собою 

складний апарат з власною організацією, головним завданням якого є 

захист порядку в державі.  
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Правовою основою трудової діяльності поліції є Конституція 

Франції, Декрет уряду Франції «Про поліцію», Декрет «Про муніципальну 

поліцію та виправні роботи» 1791 року та багато інших нормативно-

правових актів. Так, стаття перша декрету «Про поліцію» проголошує, що 

поліція здійснює свою діяльність винятково по охороні республіканського 

устрою, охороняє громадський порядок, захищає громадян та їх власність, 

а статтею третьою закріплено, що національна поліція є організацією, яка 

відкрита для кожного громадянина Франції і працює на підставі законів та 

інших нормативних актів [166].  

Розрізняють дві основні підсистеми працівників поліції Франції, а 

саме адміністративну і судову (кримінальну) поліції. Відповідно до статті 

59 Декрету від 20 травня 1903 року, основною метою адміністративної 

поліції є підтримка спокою в країні, охорона громадського порядку та 

встановлення панування закону і регулювання життя населення [166]. 

Тобто, до повноважень працівників адміністративної поліції входить 

попередженням правопорушень і виконання інших профілактичні функції. 

Водночас, слід зауважити, що для поліпшення трудової діяльності 

поліції Франції на кожній поліцейській дільниці є детально розроблені 

описи стандартних ситуацій та дій поліції в тих чи інших ситуаціях. Так, 

наприклад, адміністративний наказ № 39 містить інформацію, як діяти 

поліції у випадку виявлення порушень, пов‘язаних з вогнепальною зброєю 

[167].  

Таким чином, службово-трудова діяльність адміністративної поліції, 

в основному, полягає у здійсненні заходів щодо охорони громадського 

порядку та безпеки в країні, боротьбі зі злочинністю та її попередженні. 

Слід зауважити, що до змісту службово-трудової діяльності поліції 

Франції входить також і частина процесуальної діяльності, а саме робота 

по складанню протоколів, проведенню первинних слідчих дій на місці 

пригоди тощо, при чому діяльність поліції значно спрощують накази в 
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яких містяться описи стандартних ситуацій та зазначено правильне 

реагування на них працівників поліції.  

Необхідно вказати, що позитивним аспектом діяльності працівників 

поліції Франції є можливість проведення первинних слідчих дій на місці 

пригоди. Дані повноваження слугують оптимізацією ефективності їх 

роботи. В національному законодавстві працівники поліції не наділені 

таким широким колом повноваженням, тому вказане необхідно 

запозичити. Отже, загальна трудова діяльність поліції Франції полягає в 

охороні громадського порядку, забезпеченні безпеки та спокою в країні, а 

також в попередженні та усуненні злочинних діянь.  

До повноважень судової (кримінальної) поліції входить розкриття 

злочинів, виявлення обставин їх скоєння, розшук, затримання злочинців і 

передача звинувачених судовим органам. На працівників судової 

(кримінальної) поліції покладені службово-трудові обов’язки, що 

пов’язані не тільки із затриманням правопорушників та доставлянням їх 

до поліцейських трибуналів чи інших судів, а й проведенням допитів, 

підготовкою матеріалів для розгляду в судах, виконанням судових рішень 

тощо. 

При цьому слід зауважити, що Закон Франції № 81-82 від 2 лютого 

1981 року «Про посилення безпеки і захисту свободи особи» [168] значно 

розширив компетенцію прав працівників кримінальної (судової) поліції, 

відтак збільшилася підслідність кримінальних справ поліцією за рахунок 

скорочення підслідності кримінальних справ слідчими суддям. Як нами 

вище зазначалося, особливо великі повноваження працівники судової 

(кримінальної) поліції мали при проведенні розслідування відносно так 

званих явних злочинів, безпосередньо після їх здійснення.  

Як бачимо, розслідування кримінальною поліцією більшості справ 

значно скоротило повноваження судового слідства, даний аспект 

пояснюється тим, що на сучасному етапі функціонування та розвитку 
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діяльності працівників поліцейських структур Франції простежується 

тенденція відмови від здійснення трудової діяльності слідчими суддями.  

Наступною країною, діяльність поліцейських структур якої потрібно 

розглянути, є США. Працівники поліції у США поділяються на: 

працівники федеральної поліція, поліція штату, органи місцевої поліції 

США. Важливим аспектом, який впливає на порядок і критерії оцінки 

поліції в США є її поділ на працівників поліції штату та працівників 

федеральної поліції [169]. Отже, такий стан побудови поліцейської 

структури забезпечує поділ і децентралізацію даного органу та обмежує 

вплив держави на діяльність управлінь поліції штатів. В свою чергу, 

федеральні структури мають право втручатися в діяльність працівників 

місцевої поліції обмежено і виключно в межах своєї юрисдикції. При 

цьому, важливим фактом для побудови діяльності працівників поліції 

США відіграє громадська думка. 

В США правовими основами трудової діяльності поліції є 

Конституція, Федеральний кримінальний кодекс та правила, Конституції 

штатів, кримінальні й інші кодекси штатів, де визначається трудова 

діяльність поліції, а також так звані збірники стандартних ситуацій, 

виготовлені на підставі законодавства штатів і які передбачають діяльність 

поліції в тих чи інших випадках. Конституція США є загальною 

декларацією і її положення визначають основні загальні основи діяльності 

всіх правоохоронних органів, у тому числі й поліції. Федеральний 

кримінальний Кодекс та правила передбачають всі процедури, пов’язані з 

діяльністю державних органів Сполучених Штатів Америки в питаннях 

затримання, арешту, судового провадження, покарання, організації 

захисту, роботи поліції, суду, адвокатів. Конкретніші вказівки щодо 

специфіки адміністративної діяльності поліції США та особливостей 

діяльності її в цілому є в кримінальних кодексах окремих штатів [170, с. 

51-56]. Таким чином, у зв’язку із територіальними чинниками, а також 
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самостійністю кожного поліцейського органу кожен штат США має свою 

Конституцію, закони, акти, які призначені виключно для нього. Слід 

зауважити, що в Україні законодавство, відповідно до якого здійснюється 

діяльність поліції та її працівників, в тому числі і трудова, централізоване, 

тобто нормативні акти приймаються центральними органами влади і є 

обов’язковими для виконання усіма працівниками поліції на всій території 

країни. 

При цьому, в усіх штатах США, щоб полегшити роботу 

поліцейських існують так звані описи стандартних ситуацій. В них з 

посиланням на конкретні законодавчі акти як федеральні, так і окремих 

штатів та судові прецеденти розроблені детальні описи дій поліцейських в 

тих чи інших ситуаціях. Проте такі описи стандартних ситуацій не мають 

юридичної сили, як, наприклад, кримінальні кодекси штатів, але 

посилання на них в судах можливе, оскільки вони складені на базі діючих 

нормативних актів та судових прецедентів і можуть вважатися правовими 

актами діяльності поліції США [171, с. 8].  

Так, відповідно до опису стандартних ситуацій штату Флорида, який 

складається з трьох книг обсягом понад 400 сторінок кожна і включає 

правила служби працівників поліції, організаційні питання, правила 

арештів, затримання, застосування сили, зброї тощо. Сюди включені 

також зразки всіх документів, які поліцейські складають в процесі своєї 

діяльності по охороні громадського порядку та громадської безпеки, 

зразки уніформи, яку повинен носити поліцейський, перелічені всі 

населені пункти та назви їх вулиць, а також доріг, які є в районі 

відповідальності поліції, номери телефонів державних установ та 

організацій та інша потрібна для поліцейських інформація. Подібний 

кодекс правил поведінки розроблений і для поліції Каліфорнії. Він 

називається «Юридичні джерела та основи діяльності поліцейського штату 

Каліфорнія». В ньому також детально розписані дії, які поліцейський 
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повинен здійснити при виконанні своїх службових обов’язків і при 

виникненні тієї чи іншої ситуації [171, с. 9]. 

Як бачимо, для допомоги в роботі працівникам поліції у США та 

Франції детально розроблені збірники для поліцейських, які щорічно 

поновлюються згідно з розвитком законодавства і в багатьох випадках 

гарантують безпомилкову діяльність поліції. При цьому, слід зауважити на 

тому, що в таких актах закріплюються питання лише щодо діяльності 

поліцейських в тих чи інших діях, а щодо притягнення правопорушників 

до відповідальності жодної норми в даних збірках не закріплено, адже це 

виключно прерогатива працівників інших державних структур (суду, 

суддів тощо). 

Отже, враховуючи вищенаведене, слід на законодавчому рівні 

впровадити тенденцію написання збірників для поліцейських, в яких, 

враховуючи судову базу, прецеденти, нормативні акти, будуть закріплені 

правила дій для них в різних ситуаціях здійснення службово-трудових 

обов’язків – охорони та захисту суспільства й держави. При чому, дані 

збірники слід доповнювати враховуючи розвиток правової бази нашої 

держави. 

До головних напрямів діяльності працівників поліції Сполучених 

Штатів Америки належать: профілактика й припинення злочинності, 

забезпечення стабільності і спокою в країні, захист особистої власності, 

правозастосування, розслідування злочинів, повернення загубленої або 

викраденої власності, затримання злочинців, захист прав особистості, 

забезпечення безпеки дорожнього руху, виконання функцій різноманітних 

суспільних служб, підготовка справ для передачі їх до суду [172, с. 88]. 

Тобто службово-трудові обов’язки працівників поліції США можна 

поділити наступним чином:  

1) боротьба з порушеннями традиційного кримінального 

законодавства;  
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2) адміністративна діяльність, пов’язана з контролем за 

дотриманням норм і правил у різноманітних сферах громадського життя;  

3) виконання функцій соціальної допомоги [172, с. 88]. Коло 

повноважень, що покладено на поліцію є досить об’ємне, адже функції 

працівників поліцейських органів з кожним роком збільшуються, 

враховуючи розвиток суспільного життя, технології, появою нових 

державних органів або реорганізацією таких. При цьому, слід наголосити 

на високому рівні співробітництва поліції та населення в США. 

Німецька поліція визнається фахівцями як своєрідний еталон 

організації та практичної реалізації службово-трудової діяльності. Вона є 

органом виконавчої влади, який вдало поєднав кращі традиції 

поліцейської служби з новітніми досягненнями, пов’язаними з побудовою 

правової, демократичної, соціально орієнтованої держави [173 ,  с.  463].  

Працівники поліції уповноважені особливим правовим статусом. Так, 

поліція реалізує свою діяльність в публічній службі (категорія «державна 

служба» в німецькому праві відсутня), що визначається як діяльність 

професійного напрямку і полягає у виконанні правових функцій 

суб'єктами в органах державної влади федерації та земель, громадах [174,  

с.  17].   

Як бачимо, поліція та діяльність її працівників у Німеччині є взірцем 

реалізації трудової діяльності в країні. Так, працівники поліцейських 

структур здійснюють покладену на них службово-трудову діяльність 

відповідно до встановлених традиційних принципів, а саме побудови 

соціальної, правової та демократичної держави.  

Правову основу діяльності німецької поліції становить Основний 

закон ФРН від 23 травня 1949 р. (Боннська Конституція) [175] , 

конституції земель, федеральні і земельні закони, ратифіковані 

бундестагом міжнародно-правові акти, підзаконні акти, видані органами 

виконавчої влади на федеральному рівні та земельному, нормативні акти 
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органів місцевого самоврядування у сфері охорони порядку та 

забезпечення безпеки. Відповідно, певним чинником в питанні обмеження 

деонтологічної норми, є обов'язкове дотримання особовим складом поліції 

Федеративної Республіки Німеччина демократичних цінностей та 

відповідна спрямованість на захист громадянських прав і свобод. 

Виконання вимог цієї норми реалізується шляхом створення 

збалансованого механізму нагляду та зовнішнього і внутрішнього 

контролю за діяльністю поліції [174 ,  с.  18].  Таким чином, на основі 

вищезазначеного досвіду Німеччини встановлено, що нормативно-

правовим актом в даній країні для діяльності поліції є Боннська 

Конституція, а системним елементом діяльності поліцейських структур є 

комплексні закони, де визначена правосуб’єктність працівників поліції. В 

країні відсутній єдиний закон, який би регулював діяльність поліції, та в 

якому було враховано стандарти організації поліцейських відомств всіх 

суб’єктів федерації, що говорить про реорганізацію діяльності даного 

органу.  

Поліція Німеччини при здійсненні повноважень її працівниками 

поділяється на: поліцію громадської безпеки та поліцію громадського 

порядку; поліцію готовності; кримінальну поліцію [176 ,  с.  96].  

Правовий статус чиновників Федерального відомства кримінальної 

поліції, федеральної поліції, поліції готовності та поліції німецького 

бундестагу визначено нормами Закону «Про регулювання правовідносин 

чиновників виконавчого органу поліції федерації» від 19 липня 1960 р. 

Відповідно до п. 1 § 1 вказаного Закону «чиновник виконавчого органу 

поліції є особою, здатною виконувати поліцейські завдання і 

застосовувати безпосередній примус» [177].   

Також, на території Німеччини, яка є федеративною країною, 

відповідно до вищезазначеного Закону, функціонує 16 земельних законів 

про поліцію, але всі вони за своїм змістом і принципами повинні бути 
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узгоджені з Основним Законом ФРН 1949 року та значною мірою 

адаптовано до положень «Взірцевого проекту єдиного закон про поліцію 

федерації і земель».  

Слід зауважити, що поліцейські на рівні земель і муніципалітетів 

при працевлаштуванні на службу укладають трудовий договір, де вказано, 

що зазначенні особи включаються до підрозділів допоміжних напрямків 

поліції, залучаються у зв'язку з проведення комплексних поліцейських 

заходів, та в основному виконують наступні завдання:  

1) контроль за виконанням правил дорожнього руху;  

2) патрулювання визначених місць;  

3) охорона об’єктів;  

4) здійснюють обов’язки водіїв автотранспорту [174 ,  с.  18] .  Не 

дивлячись на те, що нормативно закріплення діяльності поліції в 

законодавчих актах ФРН не закріплено, можемо зробити висновок, що хоч 

німецькій поліції і надано велику свободу діяльності та самостійності, але 

покладені обов’язки на поліцейських заключаються виключно у протидії 

небезпеці та охорона громадського порядку. 

Отже, враховуючи досвід Німеччини варто зазначити про 

важливість впровадження низки заходів щодо покращення діяльності 

працівників поліції на теренах нашої країни. В обґрунтування доцільності 

застосування досвіду Німеччини для реформування трудової діяльності 

працівників поліції наведемо такі аргументи: 

− запровадити координацію та регулювання поліції в межах 

адміністративних районів, які функціонуватимуть згідно до правових 

положень визначених національним законодавством, але з врахуванням 

особливостей трудової діяльності на даних територіях працівників поліції. 

Запропонована форма діє в Німеччині на рівні земель і муніципалітетів, 

що відображається в законах про поліцію, які за змістом і принципами 

узгоджені з Основним Законом країни; 
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− створити систему заходів, яка повинна вирішити проблему 

удосконалення на національному рівні діяльності поліції, врахувавши 

пропозиції громадськості пропонуємо вдосконалити статтю 89 Закону 

України «Про Національну поліцію» [1] . Недоліком вказаної статті є 

відсутність конкретики: який саме представник громадськості, в яких 

випадках та яким чином залучається, та які має виконувати повноваження 

щодо поліції і громадськості шляхом підготовки та виконання спільних 

проектів, програм та заходів для задоволення потреб населення та 

покращення ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань; 

− змінити положення статті 51 Закону України «Про 

Національну поліцію» [1] , а саме пункт 3 частини 2 даної норми, відтак до 

складу поліцейської комісії апарату центрального органу управління 

поліції повинні входити входять «два представника від громадськості, які 

не мають власної зацікавленості при конкурсному відборі, та мають досвід 

в даній сфері і рекомендації правозахисних організацій, але з числа осіб з 

бездоганною репутацією, високими професійними та моральними 

якостями», а не рекомендовані представники громадськості запропоновані 

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, як це викладено в 

законі. 

Якщо розглядати досвід країн Європи, варто враховувати здобутки 

Польщі при реформуванні діяльності працівників поліції в Україні. В 

актах законодавства Польщі передбачена трудова діяльність поліції, 

шляхом забезпечення продуктивної реалізації нею службових 

повноважень з врахуванням завдань та створенням для цього умов. 

Польська національна поліцейська система забезпечує пряме 

підпорядкування поліції єдиному центральному органу виконавчої влади 

та запроваджує уніфіковані стандарти поліцейської діяльності. 

Організаційна побудова поліції Польщі закріпилась на початку 90-х років 

ХХ ст., а внаслідок глобальної адміністративної реформи наприкінці ХХ 
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ст. була скоригована, що в свою чергу і закріпило засади діяльності 

польської поліції визначені у відповідності до розділу ІІ Закону «Про 

поліцію» від 6 квітня 1990 року [178] .   

Законодавець в даній країні виділив настанови поліції як озброєної 

формації виконавчої влади і висвітлив завдання її профільних служб. У 

статті 1 Закону «Про поліцію» закріплено службову роль поліції в 

суспільстві, що полягає «в охороні безпеки людей і підтриманні безпеки та 

порядку». Зокрема, в законі вказано, що поліцейська діяльність 

складається з таких видів галузевих служб: кримінальної поліції, 

превентивної поліції, допоміжної поліції у сфері організаційній, 

логістичній і технічній [179 ,  с .  358] .   

В країні діють спеціалізовані нормативні акти, що, в свою чергу, 

зумовлює прагнення уникати перевантаження закону деталями, що 

розглядаються у галузевому форматі. Тож, у Польщі вироблено розвинену 

законодавчу структуру діяльності поліції, що охоплює десятки 

нормативно-правових актів вищої юридичної сили [180 ,  с.  76].   

Слід зазначити, що діяльність працівників поліції Польщі 

регулюються правовими нормами, закріпленими в низці спеціалізованих 

нормативних актів (Кримінально-процесуальному кодексі, Кодексі про 

адміністративні правопорушення), Законі «Про надзвичайний стан» від 21 

червня 2002 року, Законі «Про безпеку масових заходів» від 20 березня 

2009 року. Запровадження спеціальних нормативно-правових актів 

обумовлює цілісність Закону «Про поліцію» [180 ,  с .  76]. Завдяки актам 

спеціальної дії, згідно прикладу Польщі, мають розглядатись та 

застосовувати положення, які входять в коло регулювання галузевого 

напряму.  

В Польщі при реформуванні вказаної системи розмежовувалась 

компетенція кримінальної служби та служби профілактики, було добре 

налагоджено питання застосування вогнепальної зброї, а також засобів 
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спеціального призначення, надано фінансування з боку держави. Також, у 

Польщі ввели заборону на сумісництво осіб, які працюють в даній сфері. 

Відповідно до статті 62 Закону «Про поліцію» поліцейському заборонено 

обіймати будь-яку оплачувану посаду паралельно зі службою в поліції. 

Законодавець цим обмеженням запроваджує принцип повного 

присвячення себе службі державі [181 ,  с.  146] .  Всі дії поліції 

спрямовані на формування у населення відчуття безпечності умов 

проживання і на недопущення порушення прав громадян з боку поліції 

[182 ,  с.  59].   

Вважаємо, що діяльність поліції в Польщі досить повно висвітлена в 

нормативних документах держави, а її реформування, що пройшло досить 

довгий шлях функціонує на благо польського народу. Так, поліція 

підпорядковується державній владі та виконує покладені на неї функції 

постійно і безперервно у часі, що проявляється через координацію та 

довіру громадян до цього органу. 

У даній країні також функціонують професійні спілки, які 

виконують контролюючу функцію за дотриманням трудових прав 

працівників поліції. Профспілки прагнуть захищати як соціально-

економічні так і професійні інтереси працівників поліцейських структур. 

Саме профспілки в даній країні є продуктивним засобом реалізації позицій 

осіб, які працюють в поліції, але членство в них не може бути підставою 

для будь-яких дисциплінарних стягнень або обмежень посадових прав. 

Також потрібно вказати, що в спілки можуть бути представниками всіх 

працівників поліції та наділенні правом співучасті у створенні умов як 

служби чи побуту, так і відпочинку поліцейських, незалежно від того, чи є 

працівники поліції членами профспілки. В цій країні Європи 

запроваджено інститут головного коменданта поліції з охорони прав 

людини, який координує діяльність мережі уповноважених у даній сфері 

на рівні воєводських і столичних комендатур поліції. Головні функції 
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уповноважених реалізують водночас зовнішню та внутрішню функцію 

охорони прав людини в поліції, що передбачає певну її відкритість у 

співробітництві з урядовими інституціями та громадськими організаціями 

[183 ,  с.  173] .  

Отже, враховуючи викладене вище, можна дійти висновку, що є 

багато підстав для ретельного вивчення в Україні досвіду функціонування 

поліції сусідньої Польщі для конструктивних пропозицій щодо 

реформування національної системи здійснення трудової діяльності 

українською поліції.  

Запозичення досвіду країн Європи в трудовій сфері в органах поліції 

на прикладі Польщі та їх реалізація в Україні має відбуватись шляхом: 

− для забезпечення регулювання діяльності поліції 

пропонуємо вдосконалити статтю 11 Закону України «Про Національну 

поліцію» [1] , а саме питання про взаємодію з населенням на засадах 

партнерства та яким саме чином вона має проявлятись, адже в Законі не 

вказано, які саме чинники допоможуть її реалізувати; 

− окремі шляхи діяльності поліції в Україні мають регулюватися 

нормами права, закріпленими в низці актів спеціалізованого характеру, а 

не тільки в Законі України «Про Національну поліцію, так як це відбулось 

в Польщі. Головна суть полягає у внесенні змін та доповнень про 

діяльність поліції в Кримінально-процесуальний кодекс та Кодекс про 

адміністративні правопорушення, а також окремі питання у сфері трудової 

діяльності працівників поліції, що будуть викладенні в окремому 

нормативно-правовому акті; 

− доповнити частину 4 статті 13 Закону України «Про 

Національну поліцію», а саме які науково-дослідні установи мають право 

бути утвореними та функціонувати в її межах. В даній статті немає певної 

конкретизації, що потрібно розуміти під "установами забезпечення" та 

який їх правовий статус, також не вказано мету утворення даних установ; 
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− у зв'язку з недостатньо високою довірою населення до органів 

поліції, а їх безпосередня роль в контролі за діяльністю працівників поліції 

вкрай важлива, має бути створена функціональна система співпраці на 

локальному рівні поліції з органами влади для координації дій при 

дотриманні порядку на конкретній території; 

− на основі досвіду Польщі, а саме з приводу заборони на 

сумісництво для поліцейських вже були враховані дані особливості в 

статті 66 Закону України «Про Національну поліцію», але все ж таки 

потребує конкретики дане формулювання, а саме має про надання змоги 

займатись будь-якою діяльність у вільний від несення служби час та не 

користуватися службовим становищем в корисних цілях. 

Резюмуючи вищевикладене, зазначимо, що на основі приведення 

досвіду зарубіжних країн поліцію визначено як орган влади, який 

відповідно до інституціональних особливостей виконує свої функції 

постійно і безперервно для гармонійного функціонування всієї системи 

державних органів.  

Таким чином, інтеграція України до європейських структур 

неможлива без забезпечення ефективного процесу вдосконалення норм, 

що стосуються правового регулювання трудової діяльності працівників 

поліції в національне законодавство. Саме тому, дослідження досвіду 

країн Європи з питань трудової діяльності працівників поліції має важливе 

значення як теоретичного так і практичного характеру. Тому, є потреба у 

вивченні і врахуванні законодавчого досвіду трудової діяльності 

працівників поліції країн Європи. Отже, є достатньо свідчень для 

ретельного вивчення досвіду країн Європи та напрацювання ґрунтовних 

пропозицій щодо реформування і вдосконалення трудової діяльності 

поліції в Україні. 
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Висновки до Розділу 3: 

1. Проблемами правового регулювання трудової діяльності 

працівників поліції є: 
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− формування системи організаційно-управлінських відносин 

трудової діяльності працівників поліції (як групи пов’язаних з трудовими 

відносинами) і відмежування їх від публічних адміністративних відносин; 

− проблеми суміщення і сумісництва у діяльності працівників 

поліції; 

− забезпечення соціального захисту працівників поліції; 

− відсутність чіткого механізму звітування працівників поліції 

перед своїм роботодавцем – суспільством і державою, що його 

представляє; 

− здійснення атестації та переатестації працівників поліції; 

2. Шляхами вирішення вищевказаних проблем є: 

− застосування трудо-правового, а не адміністративістського 

підходу до регулювання трудових і пов’язаних з ними відносин;  

− передбачити можливість прийняття локальних актів 

уповноваженими особами Національної поліції у Законі «Про Національну 

поліцію»;  

− прийняття спеціальної інструкції «Про преміювання 

працівників поліції»; 

− розширення переліку видів трудової діяльності, які може 

суміщати поліцейський;  

− врегулювання питання віднесення поліції до органу 

внутрішніх справ; 

− комплексний підхід до всеохоплюючого правового 

регулювання в частині соціального захисту працівників поліції; 

− встановлення механізму інформування громадськості, 

електронного контрою перебування на роботі поліцейського, публічне 

звітування раз в місяць керівниками; 
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− скасування складання керівником працівника поліції, що 

атестується, атестаційного листа у зв’язку зі встановленням службової 

залежності; 

−  прийняття доповнення до Наказу МВС «Про затвердження 

Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських», яким 

встановити строк розгляду апеляції не більше, ніж 5 робочих днів і право 

працівника звернутися з такою апеляцією протягом 30 (тридцяти) днів з 

моменту прийняття рішення з приводу атестації. 

3. Шляхами запозичення досвіду країн СНГ у сфері правового 

регулювання трудової діяльності працівників поліції для України є: 

− доповнити статтю 19 Закону України «Про Національну 

поліцію» частиною 4 та викласти у наступній редакції: «Співробітник 

поліції повинен нести матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду 

органу поліції»; 

− до статті 74 Закону України «Про Національну поліцію» слід 

додати норму щодо обов’язкового укладання контракту про проходження 

служби в поліції на строк п’яти років між випускником вузу у сфері 

внутрішніх справ чи громадянином, що виявив бажання на працю в 

поліції, дане нововведення забезпечить підвищення рівня професійної 

підготовки співробітників поліції; 

− необхідно відобразити у чинному Законі України «Про 

Національну поліцію» норму про компенсацію працівникові поліції у 

випадку наднормової праці (у вигляді надання додаткового часу 

відпочинку чи грошової компенсації);  

− слід закріпити норму по те, що працівники поліції повинні 

виконувати свою трудову функцію безперервно (у разі такої необхідності), 

з метою забезпечення громадського порядку; 
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− слід закріпити на законодавчому рівні норму про те, що в 

залежності від вислуги років поліцейські мають право на щорічну 

оплачувану відпустка наступної тривалості: а) при вислузі до 5 років – 35 

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

в) при вислузі від 10 до 15 років – 45 календарних днів; г) при вислузі від 

15 до 20 років – 50 календарних дні; д) при вислузі понад 20 років – 55 

календарних днів; 

− варто закріпити в Законі України «Про Національну поліцію» 

норму про забезпечення проведення заходів щодо перевірки професійної 

непідкупності поліцейського, шляхом моніторингу його способу життя, з 

додержанням при цьому права на інтимне, сімейне та приватне життя. 

− необхідно доповнити частину 1 статті 77 Закону України «Про 

Національну поліцію» щодо причин припинення служби працівників 

поліції; 

− слід закріпити чіткий перелік заохочень співробітників поліції, 

що сприятиме ефективнішому та якісному виконанню працівниками 

поліцейських структур своїх службових обов'язків, та, в свою чергу, 

забезпечить тривалу і сумлінну службу, а також виконання доручень 

особливої складності або важливості. При цьому, слід закріпити 

можливість застосування одночасно декількох форм заохочення до 

поліцейського. 

4. Шляхами запозичення досвіду зарубіжних країн у сфері 

правового регулювання трудової діяльності працівників поліції для 

України є: 

− впровадити тенденцію написання збірників для поліцейських, 

в яких, враховуючи судову базу, прецеденти, нормативні акти, будуть 

закріплені правила дій для них в різних ситуаціях здійснення службово-

трудових обов’язків – охорони та захисту суспільства й держави; 



161 

− запровадити координацію та регулювання поліції в межах 

адміністративних районів, які функціонуватимуть згідно до правових 

положень визначених національним законодавством, але з врахуванням 

особливостей трудової діяльності на даних територіях працівників поліції; 

− створити систему заходів, яка повинна вирішити проблему 

удосконалення на національному рівні діяльності поліції, врахувавши 

пропозиції громадськості пропонуємо вдосконалити статтю 89 Закону 

України «Про Національну поліцію»;  

− змінити положення статті 51 Закону України «Про 

Національну поліцію», а саме пункт 3 частини 2 даної норми, відтак до 

складу поліцейської комісії апарату центрального органу управління 

поліції повинні входити входять «два представника від громадськості, які 

не мають власної зацікавленості при конкурсному відборі, та мають досвід 

в даній сфері і рекомендації правозахисних організацій, але з числа осіб з 

бездоганною репутацією, високими професійними та моральними 

якостями», а не рекомендовані представники громадськості запропоновані 

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, як це викладено в 

законі; 

− для забезпечення регулювання діяльності поліції пропонуємо 

вдосконалити статтю 11 Закону України «Про Національну поліцію», а 

саме питання про взаємодію з населенням на засадах партнерства та яким 

саме чином вона має проявлятись, адже в Законі не вказано, які саме 

чинники допоможуть її реалізувати; 

− окремі шляхи діяльності поліції в Україні мають регулюватися 

нормами права, закріпленими в низці актів спеціалізованого характеру, а 

не тільки в Законі України «Про Національну поліцію, так як це відбулось 

в Польщі. Головна суть полягає у внесенні змін та доповнень про 

діяльність поліції в Кримінально-процесуальний кодекс та Кодекс про 

адміністративні правопорушення, а також окремі питання у сфері трудової 
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діяльності працівників поліції, що будуть викладенні в окремому 

нормативно-правовому акті; 

− доповнити частину 4 статті 13 Закону України «Про 

Національну поліцію», а саме які науково-дослідні установи мають право 

бути утвореними та функціонувати в її межах. В даній статті немає певної 

конкретизації, що потрібно розуміти під "установами забезпечення" та 

який їх правовий статус, також не вказано мету утворення даних установ; 

− у зв'язку з недостатньо високою довірою населення до органів 

поліції, а їх безпосередня роль в контролі за діяльністю працівників поліції 

вкрай важлива, має бути створена функціональна система співпраці на 

локальному рівні поліції з органами влади для координації дій при 

дотриманні порядку на конкретній території; 

− на основі досвіду Польщі, а саме з приводу заборони на 

сумісництво для поліцейських вже були враховані дані особливості в 

статті 66 Закону України «Про Національну поліцію», але все ж таки 

потребує конкретики дане формулювання, а саме має про надання змоги 

займатись будь-якою діяльність у вільний від несення служби час та не 

користуватися службовим становищем в корисних цілях. 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено нове теоретичне вирішення 

наукової задачі, яке полягає у з’ясуванні специфіки правового 

регулювання трудової діяльності працівників поліції. На підставі 

проведеного дослідження сформульовано ряд висновків, пропозицій та 

рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети. 
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1. Сутність трудової діяльності працівників поліції охоплює: 1) 

наявність обмежень у частині зайняття трудовою діяльністю в інших 

сферах; 2) виконання кожним працівником поліції своїх трудових 

обов’язків задля ефективного здійснення органами поліції суспільно 

важливих функцій; 3) наявність у трудовій діяльності працівників 

особливих прав, що гарантуються їм роботодавцем, – державою в особі 

уповноваженого керівника поліції. 

Особливості правового регулювання трудової діяльності працівників 

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

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

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

праці і соціального захисту; 5) в особливостях притягнення до 

відповідальності, надання заохочень працівникам поліції. 

2. Встановлено, що сучасне правове регулювання трудової 

діяльності поліції носить комплексний, але безсистемний характер. Нові 

акти МВС і Кабінету Міністрів України, укази Президента, які могли б 

повно і всебічно регулювали окремі питання трудової діяльності поліції, 

ще не прийняті. Більше того, правові аспекти їх взаємодії носять 

субсидіарний характер і наразі не взаємоузгоджені. Тому запропоновано 

передбачити окремою постановою Кабінету Міністрів України 

інформаційний, субординаційний і координаційний порядки взаємодії 

центральних органів виконавчої влади та Президента України в частині 

забезпечення правового регулювання діяльності поліції (в тому числі і 

трудової). 

3. Систему принципів трудової діяльності працівників поліції 

становлять наступні групи та принципи: 

1) конституційні принципи та принципи трудової діяльності, 

визначені Конституцією України, Кодексом законів про працю України, а 

також міжнародними нормативно-правовими актами: 
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а) принцип свободи праці на службі в Національній поліції; 

б) принцип рівності прав і можливостей та недопущення 

дискримінації у трудовій діяльності працівників поліції; 

в) принцип заборони примусової служби в Національній поліції; 

г) принцип забезпечення належних, безпечних і здорових умов 

праці, заробітної плати, не нижчої від визначеної законом; 

ґ) принцип захисту від незаконного звільнення; 

д) принцип забезпечення достатнього життєвого рівня для 

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

житло; 

2) принципи діяльності поліції, встановлені у нормах Закону 

України «Про Національну поліцію»: 

а) принцип верховенства права; 

б) принцип дотримання прав і свобод людини; 

в) принцип законності; 

г) принцип відкритості та прозорості; 

ґ) принцип політичної нейтральності; 

д) принцип взаємодії з населенням на засадах партнерства; 

е) принцип безперервності. 

4. Метою трудової діяльності працівників поліції є реалізація їх 

права заробляти на життя працею та отримувати для цього усі належні 

умови шляхом забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і 

свобод людини, а також інтересів суспільства та держави, протидії 

злочинності, надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги 

особам із суворим обмеженням визначеними законом службовими 

повноваженнями. 

Завданнями трудової діяльності працівників поліції є: 1) матеріальне 

забезпечення життєдіяльності працівника поліції та членів його сім’ї; 

2) реалізація права особи на працю в органах Національної поліції 
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України; 3) забезпечення публічної безпеки і порядку; 4) охорона прав і 

свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 5) протидія 

злочинності; 6) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги 

особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок 

надзвичайних ситуацій її потребують. 

5. Трудовій діяльності працівників поліції притаманні наступні 

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

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

процесуальна функція; 6) оперативно-розшукова функція; 7) дозвільна 

функція; 8) охоронна функція. 

6. Запропоновано шляхи вирішення наступних проблем правового 

регулювання трудової діяльності працівників поліції: 1) формування 

системи організаційно-управлінських відносин трудової діяльності 

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

і відмежування їх від публічних адміністративних відносин. Шлях 

вирішення – застосування експансії трудового права; 2) відсутність 

наразі у Національній поліції локальних актів преміювання, актів про 

порядок призначення грошової допомоги тощо. Шлях вирішення – 

передбачити можливість прийняття локальних актів уповноваженими 

особами Національної поліції у Законі «Про Національну поліцію», 

прийняти спеціальну інструкцію «Про преміювання працівників поліції»; 

3) проблеми суміщення і сумісництва у діяльності працівників поліції 

(звужений перелік видів діяльності для сумісництва). Шляхи вирішення: 

а) розширення переліку видів діяльності, які може суміщати 

поліцейський; б) врегулювання питання віднесення поліції до органу 

внутрішніх справ; 4) недостатня врегульованість соціальних гарантій, 

житлового і грошового забезпечення, прав членів сімей осіб рядового і 

начальницького складу Національної поліції, а також пенсійне 

забезпечення осіб рядового і начальницького складу Національної поліції 
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та питання вихідної допомоги при звільненні. Шлях вирішення – 

комплексний підхід до всеохоплюючого правового регулювання в цій 

частині; 5) недостатній рівень медичного страхування працівників поліції 

на випадок нещасного випадку при виконанні своїх обов’язків, реалізації 

трудової функції. Вирішити цю проблему можна за рахунок встановлення 

рівня медичного страхування на основі договорів страхування, що 

укладалися б при прийнятті на службу кожного працівника поліції; 6) 

відсутність чіткого механізму звітування працівників поліції перед своїм 

роботодавцем – суспільством і державою, що його представляє. 

Вирішення даної проблеми вбачається у встановленні механізму 

інформування громадськості, електронного контрою перебування на 

роботі поліцейського, публічного звітування раз на місяць керівниками; 

7) здійснення атестації та переатестації працівників поліції 

(невизначеність переходу працівників міліції у поліцію, недостатньо 

прозора процедура апеляції). Шляхи вирішення: а) скасування складання 

керівником атестаційного листа щодо працівника поліції, який 

атестується, у зв’язку із встановленням службової залежності; б) 

прийняття доповнення до цього наказу МВС «Про затвердження 

Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських», яким 

встановити строк розгляду апеляції не більше, ніж 5 робочих днів і право 

працівника звернутися з такою апеляцією протягом 30 (тридцяти) днів з 

моменту прийняття рішення з приводу атестації. 

7. Напрямами запозичення досвіду зарубіжних країн у сфері 

правового регулювання трудової діяльності працівників поліції в Україну 

є наступні: 

− впровадити практику написання збірників для поліцейських, у 

яких з врахуванням судової бази, прецедентів, нормативних актів будуть 

закріплені правила дій для них у різних ситуаціях здійснення службово-

трудових обов’язків – охорони та захисту суспільства й держави; 
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− запровадити координацію та регулювання дій поліції в межах 

адміністративних районів, які функціонуватимуть згідно з правовими 

положеннями, визначеними національним законодавством, але з 

врахуванням особливостей трудової діяльності на даних територіях 

працівників поліції; 

− реалізувати систему заходів, яка повинна вирішити проблему 

удосконалення на національному рівні діяльності поліції, врахувавши 

пропозиції громадськості (вдосконалити статтю 89 Закону України «Про 

Національну поліцію»); 

− змінити положення пункту 3 частини 2 статті 51 Закону України 

«Про Національну поліцію» шляхом заміни формулювання «до складу 

поліцейської комісії апарату центрального органу управління поліції 

повинні входити рекомендовані представники громадськості, 

запропоновані Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини» 

формулюванням «до складу поліцейської комісії апарату центрального 

органу управління поліції повинні входити два представники від 

громадськості з бездоганною репутацією, високими професійними та 

моральними якостями, які особисто не зацікавлені в результатах 

конкурсного відбору, мають досвід у даній сфері і рекомендації 

правозахисних організацій»; 

− для забезпечення регулювання діяльності поліції вдосконалити 

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

взаємодію з населенням на засадах партнерства та яким саме чином вона має 

проявлятись, адже в Законі не вказано, які саме чинники допоможуть її 

реалізувати; 

− забезпечити регулювання окремих аспектів діяльності поліції в 

Україні нормами права, закріпленими в низці актів спеціалізованого 

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

використати у цьому контексті досвід Польщі. Головна суть полягає у 
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внесенні змін та доповнень про діяльність поліції до Кримінально-

процесуального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення, 

а також окремих питань у сфері трудової діяльності працівників поліції, 

що будуть закріплені в окремому нормативно-правовому акті; 

− доповнити частину 4 статті 13 Закону України «Про Національну 

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

утвореними та функціонувати в її межах, оскільки у даній статті немає 

певної конкретизації стосовно того, що потрібно розуміти під «установами 

забезпечення» та який їх правовий статус, також не зазначено мету 

утворення даних установ; 

− у зв’язку з недостатньо високою довірою населення до органів 

поліції, роль якої в контролі за діяльністю працівників поліції вкрай 

важлива, має бути створена функціональна система співпраці на 

локальному рівні поліції з органами влади для координації дій при 

дотриманні порядку на конкретній території. 
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