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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В умовах динамічного наближення національної 

правової системи до міжнародних стандартів відбувається трансформація 

функціонування всієї публічної служби. Побудова дієвої, ефективної системи 

правоохоронних органів є одним із найважливіших завдань на сучасному 

політично- та соціально-економічному етапі розвитку нашої країни. Адже саме 

діяльність правоохоронних органів спрямована на забезпечення законності і 

правопорядку, захист прав та інтересів громадян, соціальних груп, суспільства і 

держави, запобігання правопорушенням, їх припинення, застосування 

державного примусу або заходів громадського впливу до осіб, які порушили 

закон та правопорядок.  

Реорганізаційні процеси, які тривалий час відбуваються всередині 

державних органів, спрямовані на пошук оптимальної моделі правоохоронного 

органу, оптимізацію роботи окремих інституцій, їх внутрішнє оновлення. При 

цьому, як правило, реорганізаційні заходи не дають бажаного результату та 

навіть мають негативні наслідки у вигляді додаткових бюджетних витрат, 

пов’язаних із цими процесами, порушення принципу стабільності в 

проходженні державної служби, скорочення штату, масового вивільнення 

працівників, зловживання дискреційними повноваженнями та ін. На часту 

зміну керівництва та персоналу в окремих правоохоронних органах як на 

негативний фактор дедалі частіше звертає увагу й міжнародна спільнота. 

Проходження державної служби в системі правоохоронних органів 

опосередковує специфіку правового статусу державного службовця. Натепер в 

Україні на нормативному рівні не сформовано єдиної системи правоохоронних 

органів. Також не прийнято загального нормативно-правового акта, який би 

встановлював засади та порядок проходження державної служби в 

правоохоронних органах. Відповідно, на державного службовця, який 

проходить службу в правоохоронному органі, поширюються загальні 

положення Закону України «Про державну службу», трудового законодавства 

та одночасно положення спеціального законодавства. Безперечно, вказане 

потребує переосмислення змісту статусних ознак державного службовця в 

системі правоохоронних органів. 

У контексті наукових досліджень набуває актуальності й проблематика 

градації державних службовців правоохоронних органів, яка є невід’ємним 

елементом теоретико-правової характеристики правового статусу державного 

службовця, а їх розмежування є актуальним і тому, що відображає зміст 

державної служби в цілому, з огляду на докорінні зміни, які відбуваються у всіх 

сферах суспільного життя, і насамперед у сфері реформування державної 

служби. 

Основними напрямами державної політики має бути адаптація 

національного службового законодавства до стандартів Європейського союзу, 

розв’язання проблеми підвищення довіри населення до державних службовців 

правоохоронної служби, зміцнення авторитету службовців мілітаризованої 

служби, покращення правового становища державних службовців, які 
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проходять службу в правоохоронних органах, запровадження належного 

публічного адміністрування в цій сфері. На сучасному етапі втілення вказаних 

векторів державної політики у практичну площину є серйозною проблемою, що 

потребує належного теоретичного вирішення.  

Ефективність діяльності державних службовців правоохоронних органів 

напряму залежить від якісного підбору персоналу, який можливо залучити за 

умови достатньої матеріальної мотивації, встановлення різноманітних пільг, 

заохочень, гарантій, забезпечення заходів безпеки та ін. У зв’язку з цим 

необхідним видається системний підхід до визначення потреб сучасної 

державної служби в правоохоронних органах та вироблення механізмів їх 

задоволення. 

Суттєвим для визначення актуальності теми дослідження є здійснення 

порівняльного аналізу правового становища державних службовців 

правоохоронних органів й інших категорій працівників, адміністративно-

правового статусу державних службовців різних правоохоронних органів та 

врахування міжнародного досвіду регулювання інституту публічної служби. 

Оскільки проблеми адміністративно-правового статусу державного 

службовця правоохоронного органу досліджувались фрагментарно, назріла 

нагальна потреба у комплексному дослідженні правового регулювання 

адміністративно-правового статусу державного службовця правоохоронного 

органу, а також розроблення на цій основі пропозицій і рекомендацій для 

удосконалення законодавства в досліджуваній сфері та практики його 

реалізації. 

Загальнотеоретичні положення, що стосуються проблематики правового 

регулювання адміністративно-правового статусу державного службовця 

правоохоронного органу, викладено у працях таких науковців, як: 

В.Б. Авер’янов, А.М. Авторгов, Н.О. Армаш, Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, 

Л.Р. Біла-Тіунова, Н.І. Білак, І.В. Болокан, О.Г. Бондар, О.П. Борисенко, 

І.Л. Бородіна, М.Ю. Віхляєв, Ш.Н. Гаджиєва, В.М. Гаращука, 

І.П. Голосніченко, О.О. Губанов, Т.О. Губанова, Т.О. Гуржій, О.В. Джафарова, 

Є.В. Додін, В.В. Доненко, О.Ю. Дрозд, О.Ю. Дубинський, Д.С. Каблов, 

Р.А. Калюжний, С.В. Ківалов, Л.П. Коваленко, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, 

А.Т. Комзюк, С.Ф. Константінов, Г.М. Котляревська, Л.В. Крупнова, 

С.В. Кувакін, О.В. Кузьменко, Є.В. Курінний, С.М. Кушнір, Є.О. Легеза, 

В.А. Ліпкан, О.А. Лукашев, Д.М. Лук’янець, Д.В. Лученко, П.С. Лютіков, 

У.І. Ляхович, П.В. Макушев, Р.С. Мельник, Р.В. Миронюк, О.М. Мінаєва, 

Н.Б. Новицька, Ю.В. Пирожкова, Д.В. Приймаченко, В.В. Прокопенко, 

Н.П. Свиридюк, О.М. Сибіга, І.О. Сквірський, С.Г. Стеценко, О.В. Стрельченко, 

В.М. Тертишник, О.П. Федотов, В.В. Ченцов, В.Г. Чорна, Ю.С. Шемшученко, 

В.В. Юровська та ін. На основі їх здобутків було сформульовано низку 

авторських визначень, класифікацій та пропозицій, що мають теоретичне і 

практичне значення.  

У працях вищезгаданих учених відображено актуальні проблеми щодо 

правового регулювання адміністративно-правового статусу державних 

службовців окремих державних органів, пов’язані з необхідністю 
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удосконалення засобів правового регулювання публічної служби, 

виокремленням особливостей проходження державної служби в 

правоохоронній сфері, систематизацією перспективних тенденцій розвитку 

досліджуваної сфери. 

Водночас зазначимо, що порівняльному аналізу правового регулювання 

адміністративно-правового статусу державного службовця правоохоронного 

органу приділено недостатньо уваги у монографічних працях та наявних 

наукових дослідженнях. Проблема досліджується лише фрагментарно, з позиції 

її нормативного врегулювання та інституційної системи.  

З огляду на вищевикладене, є потреба дослідження теоретико-правових 

засад адміністративно-правового статусу державного службовця 

правоохоронного органу, здійснення порівняльного аналізу якісно-змістових 

аспектів проходження державної служби в окремих правоохоронних органах, 

окреслення видів державних службовців, змісту адміністративно-правового 

статусу державного службовця правоохоронного органу, механізму реалізації 

прав та гарантій, дослідження системи принципів, юридичної відповідальності 

цієї категорії посадовців, визначення концептуальних шляхів розвитку. 

Таким чином, відсутність повного комплексного дослідження та 

порівняльного аналізу правового регулювання адміністративно-правового 

статусу державних службовців правоохоронних органів, наявність численних 

правових колізій та прогалин у нормативно-правових актах, якими 

врегульовано відносини у сфері проходження державної служби в 

правоохоронних органах, зумовили вибір теми даної дисертації. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Роботу виконано в Запорізькому національному університеті в межах 

наукового проєкту «Дослідження проблем теорії адміністративного права в 

умовах глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711). 

Тема дослідження відповідає основним положенням Стратегії реформування 

системи державної служби в Україні; Концепції реформування системи 

професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних 

адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих рад; Концепції формування та розвитку 

вищого корпусу державної служби, а також Стратегії реформування 

державного управління України на 2016–2020 рр. Тема дисертації відповідає 

перспективним напрямам кандидатських і докторських дисертацій з юридичних 

спеціальностей, затвердженим рішенням Президії НАПрН України від 

18 жовтня 2013 р. № 86/11. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретичне 

узагальнення та вирішення науково-прикладної проблеми правового 

регулювання адміністративно-правового статусу державних службовців 

правоохоронних органів. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й 

вирішено такі основні задачі: 

– описати стан та напрями розвитку наукової думки щодо адміністративно-

правового статусу державного службовця в системі правоохоронних органів; 
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– визначити правову основу адміністративно-правового статусу державного 

службовця в системі правоохоронних органів; 

– охарактеризувати поняття та зміст адміністративно-правового статусу 

державного службовця в системі правоохоронних органів; 

– здійснити класифікацію державних службовців правоохоронних органів; 

– визначити поняття та види прав державного службовця правоохоронних 

органів; 

– розкрити поняття та види гарантій державного службовця 

правоохоронних органів; 

– охарактеризувати механізм захисту прав та гарантій державного 

службовця правоохоронних органів; 

– розкрити поняття обов’язків державного службовця правоохоронних 

органів; 

– здійснити класифікацію обов’язків державних службовців 

правоохоронного органу; 

– охарактеризувати обов’язок державних службовців правоохоронного 

органу щодо додержання службової дисципліни; 

– розкрити правові засади дисциплінарної відповідальності державного 

службовця правоохоронних органів; 

– визначити правові засади адміністративної відповідальності державного 

службовця правоохоронних органів; 

– описати правові засади матеріальної відповідальності державного 

службовця правоохоронних органів; 

– охарактеризувати правові засади кримінальної відповідальності 

державного службовця правоохоронних органів; 

– розглянути державну політику щодо розвитку публічної служби в 

правоохоронних органах; 

– охарактеризувати систему принципів проходження державної служби в 

правоохоронних органах; 

– провести аналіз міжнародного досвіду щодо окремих питань 

проходження державної служби. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері проходження 

державної служби в правоохоронних органах. 

Предметом дослідження є правове регулювання адміністративно-правового 

статусу державного службовця в системі правоохоронних органів: 

порівняльний аналіз. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить 

сукупність методів і прийомів наукового пізнання, як загальнонаукових 

(діалектичного, історичного, логічного, системного аналізу тощо), так і 

спеціальних (документального аналізу, порівняльно-правового, статистичного 

тощо), використання яких у взаємозв’язку дало змогу досягти поставленої мети, 

забезпечити повноту та всебічність осмислення предмета дослідження, а також 

наукову достовірність і переконливість отриманих результатів. 

Первинну векторну роль у дослідженні відіграв системний підхід, який в 

окремих питаннях доповнювався аксіологічним (ідеологічним) підходом, що 
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дав змогу звертатися до таких сегментних орієнтирів, як: класифікація видів 

державних службовців правоохоронних органів; визначення поняття 

«адміністративно-правовий статус державного службовця правоохоронного 

органу»; виокремлення системи принципів проходження державної служби в 

правоохоронних органах.  

Історичний підхід сприяв виявленню закономірностей розвитку, динаміки, 

стану наукової думки та характеристиці правового регулювання 

адміністративно-правового статусу державного службовця правоохоронного 

органу (підрозділ 1.1).  

Для визначення специфіки адміністративно-правового статусу державного 

службовця правоохоронного органу, порівняння структурних елементів 

адміністративно-правового статусу окремих категорій працівників, деяких 

правоохоронних органів, міжнародного досвіду як основний використовувався 

порівняльно-правовий метод (підрозділи 1.3, 1.4, розділ 5). Методи 

лінгвістичного аналізу і тлумачення правових норм сприяли виявленню 

прогалин та інших недоліків законодавства, виробленню пропозицій щодо його 

вдосконалення (підрозділ 1.2, розділи 2, 3, 4). 

Завдяки використанню діалектичного методу наукового пізнання здійснено 

загальнотеоретичне дослідження адміністративно-правового статусу 

державного службовця правоохоронного органу (розділи 1, 2, 3, 4, 5, 6). За 

допомогою логіко-семантичного методу досліджено дефініції національного 

права, які в сукупності допомагають розкрити сутність прав, обов’язків, 

відповідальності державного службовця правоохоронного органу як елементів 

структури його адміністративно-правового статусу (розділи 2, 3, 4), зокрема, 

з’ясовано сутність термінів «права державного службовця правоохоронного 

органу», «обов’язки державного службовця правоохоронного органу», 

«юридична відповідальність державного службовця правоохоронного органу». 

Методи моделювання, аналізу та синтезу використані для розробки 

пропозицій щодо вдосконалення законодавства (підрозділи 4.1, 4.2, 4.3, 5.2). 

Метод групування та системно-структурний підхід дали змогу з’ясувати 

систему національного законодавства, яким врегульовано адміністративно-

правовий статус державного службовця правоохоронного органу, визначитися з 

видами юридичної відповідальності публічних службовців правоохоронної 

сфери (підрозділи 1.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4), а також розкрити структуру 

адміністративно-правового статусу державного службовця правоохоронного 

органу (підрозділи 1.3, 2.1, 3.1, 4.1).  

Формально-догматичний метод дав змогу проаналізувати норми чинного 

законодавства, що закріплюють вимоги до проходження державної служби в 

правоохоронних органах, вирішити окремі проблемні аспекти щодо вибору 

напрямів державної політики у сфері публічного права, а також визначення 

особливостей мілітаризованої служби в окремих органах (підрозділи 5.1, 5.3). 

Комплексне застосування цих методів забезпечило повноту та об’єктивність 

положень, наведених у дисертації. 

Нормативну основу роботи становлять: міжнародні договори, ратифіковані 

Верховною Радою України, Конституція України, акти Верховної Ради 
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України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів 

державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. 

Емпіричну базу дослідження становить узагальнення практичних питань 

проходження державної служби в правоохоронних органах; звіти інституцій, 

діяльність яких спрямовано на захист права державних службовців 

правоохоронної сфери; роз’яснення, висновки та методичні рекомендації 

компетентних органів з приводу правового регулювання адміністративно-

правового статусу державних службовців правоохоронних органів, судові 

рішення з питань проходження державної служби в правоохоронних 

органах та ін. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що дисертація є 

першим у вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісним комплексним 

дослідженням проблематики правового регулювання адміністративно-

правового статусу державних службовців правоохоронних органів. У результаті 

проведеного наукового дослідження сформульовано нові наукові положення і 

висновки, запропоновані особисто здобувачем, зокрема:  

уперше: 

 виокремлено два основних напрями розвитку наукової думки щодо 

адміністративно-правового статусу державного службовця правоохоронного 

органу: а) перший напрям визначається періодом з грудня 1993 р. по травень 

2016 р.; б) другий – з травня 2016 р. дотепер;  

 сформульовано дефініції таких понять: «загальні права державних 

службовців правоохоронних органів», «спеціальні права державних службовців 

правоохоронного органу», «посадові обов’язки державного службовця 

правоохоронного органу», «службові обов’язки державного службовця 

правоохоронного органу», «дисциплінарна відповідальність державного 

службовця правоохоронного органу», «адміністративна відповідальність 

державного службовця правоохоронного органу», «матеріальна 

відповідальність державного службовця правоохоронного органу», 

«кримінальна відповідальність державного службовця правоохоронного 

органу», зокрема, адміністративно-правовий статус державного службовця 

правоохоронного органу визначено як сукупність прав і обов’язків, гарантій, 

закріплених за державними службовцями правоохоронних органів нормами 

адміністративного права, положеннями, посадовими інструкціями, статутами; 

 на основі порівняльного аналізу обґрунтовано місце адміністративно-

правового статусу державного службовця правоохоронного органу в системі 

адміністративного права, що дозволило, по-перше, вважати адміністративно-

правовий статус державного службовця правоохоронного органу окремим 

інститутом службового права, по-друге, охарактеризувати державну службу в 

правоохоронних органах як міжгалузевий правовий інститут службового права, 

який об’єднує в собі не тільки норми адміністративного права, а й норми 

конституційного, цивільного, трудового, житлового, кримінального права 

тощо; по-третє, визначити, що структура адміністративно-правового статусу 

державного службовця правоохоронного органу опосередкована специфікою 

служби та функціональним призначенням правоохоронних органів; 
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– комплексно розкрито особливості структурних елементів 

адміністративно-правового статусу державних службовців правоохоронних 

органів; 

 здійснено порівняльно-правову характеристику видів юридичної 

відповідальності державних службовців правоохоронних органів з огляду на 

особливості національного правового регулювання та законодавство про 

державну службу окремих держав, що дозволило виявити недоліки та 

запропонувати шляхи вдосконалення законодавства про державну службу; 

 запропоновано довгострокову Концепцію розвитку державної служби в 

правоохоронних органах на період 2021–2031 рр. (проєкт додається); 

удосконалено: 

 положення щодо адміністративно-правового статусу державного 

службовця правоохоронного органу та його елементів, що дозволило 

сформулювати низку пропозицій стосовно вдосконалення теорії 

адміністративного права та норм службового права;  

 визначення понять: «права державного службовця правоохоронних 

органів», «система гарантій державних службовців правоохоронних органів», 

«механізм захисту прав та гарантій державного службовця правоохоронних 

органів», «обов’язки як елемент адміністративно-правового статусу державного 

службовця правоохоронного органу», «цивільно-правова відповідальність», 

«майнова відповідальність», «деліктна відповідальність», «кримінальна 

відповідальність державних службовців правоохоронних органів» та інші; 

зокрема, поняття «юридична відповідальність державного службовця 

правоохоронного органу» тлумачиться як застосування уповноваженими 

суб’єктами в установленому законом порядку до державного службовця 

правоохоронного органу стягнень та примусових заходів за вчинення 

дисциплінарного проступку, адміністративного або кримінального 

правопорушення, завдання рішеннями, діями або бездіяльністю матеріальних 

збитків або шкоди; 

– наукові висновки щодо можливості класифікації державних службовців 

правоохоронних органів на підставі юридично значущих критеріїв, а саме: 

категорії посади державної служби; рівня юрисдикції правоохоронного органу, 

в якому проходить службу особа; виду правоохоронного органу, в якому особа 

проходить державну службу; характеру державної служби та ін.; 

дістали подальшого розвитку: 

– наукові положення щодо розмежування таких дефініцій, як: «права 

державних службовців правоохоронного органу» та «гарантії державних 

службовців правоохоронних органів», які є різними за своєю суттю та рівнем 

правового регулювання; 

– теоретичні засади визначення змісту адміністративно-правового статусу 

державного службовця правоохоронного органу; 

– аргументи стосовно необхідності спрямування державної політики щодо 

розвитку публічної служби в правоохоронних органах на: нормативне 

урегулювання проходження державної служби в правоохоронних органах; 

удосконалення законодавства в частині гарантій у разі вивільнення державних 
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службовців правоохоронних органів з дотриманням принципу рівності; 

розробку системи принципів державних службовців правоохоронних органів; 

підвищення соціально-матеріального забезпечення державних службовців 

правоохоронних органів; забезпечення реалізації житлових прав державних 

службовців правоохоронних органів; вжиття заходів, спрямованих на 

популяризацію державної служби в правоохоронних органах; сприяння захисту 

та безпеки державних службовців правоохоронних органів; впровадження 

сучасних технологічних засобів; забезпечення ефективної роботи державних 

службовців усіх правоохоронних органів відповідно до їхньої 

компетенції та ін.; 

– пропозиції щодо визначення терміна «принципи державної служби в 

правоохоронній сфері» як основоположних ідей, настанов, які виражають 

об’єктивні закономірності та визначають науково обґрунтовані напрями 

реалізації компетенції, завдань і функцій державної служби в правоохоронній 

сфері, повноваження державних службовців правоохоронних органів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять науково-теоретичний та практичний інтерес і можуть бути 

використані у: 

– практичній діяльності – державними службовцями під час проходження 

служби в правоохоронних органах; 

– правозастосовчій діяльності – під час розробки проєктів нормативно-

правових актів щодо проходження державної служби в правоохоронних 

органах; 

– навчальному процесі – під час написання навчальних та навчально-

методичних посібників, укладання навчальних програм, викладання лекцій 

проведення практичних занять із дисциплін «Адміністративне право України», 

«Правоохоронні органи», «Публічне право». 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 10 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Теоретичні та практичні проблеми правового 

регулювання суспільних відносин» (м. Харків, 2020 р.); «Право як ефективний 

суспільний регулятор» (м. Львів, 2020 р.); «Правове забезпечення політики 

держави на сучасному етапі її розвитку» (м. Харків, 2020 р.); «Правова система 

України: сучасні тенденції та фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 2020 р.); 

«Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки» (м. Харків, 2020 р.); 

«Цінність права як найефективнішого регулятора суспільних 

відносин» (м. Харків, 2020 р.); «Проблеми правової реформи та розбудови 

громадянського суспільства в Україні» (м. Харків, 2020 р.); «Юридична наука 

України: історія, сучасність, майбутнє» (м. Харків, 2020 р.); «Сучасні проблеми 

правової системи та державотворення в Україні» (м. Запоріжжя, 2020 р.); 

«Права та обов’язки людини у сучасному світі» (м. Одеса, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені 

в 1одноособовій монографії, 21 науковій статті, з них 19 опубліковано у 

виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук і включені до міжнародних 
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наукометричних баз, 2 статті – у зарубіжних наукових виданнях, а також 

у 10 тезах доповідей на науково-практичних конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, які містять 17 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 356 сторінок, у т. ч. основного 

тексту – 290 сторінок. Список використаних джерел налічує 300 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її зв’язок із 

науковими програмами, планами, темами, мету і задачі, об’єкт і предмет, 

методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, наведено відомості про апробацію результатів і 

публікації. 

Розділ 1 «Загальнотеоретичні засади адміністративно-правового 

статусу державного службовця в системі правоохоронних органів» 

складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Стан та напрями розвитку наукової думки щодо 

адміністративно-правового статусу державного службовця в системі 

правоохоронних органів» досліджено наукові висновки щодо окремих аспектів 

адміністративно-правового статусу державного службовця в системі 

правоохоронних органів. Проаналізовано основні напрями розвідок вчених, які 

на різних етапах займались вивченням проблем, пов’язаних із: проходженням 

державної служби в правоохоронних органах; виокремленням особливостей 

адміністративно-правового статусу державного службовця в системі 

правоохоронних органів, характеристикою окремих елементів адміністративно-

правового статусу державного службовця в системі правоохоронних органів, 

порівнянням з іншими категоріями працівників т. д.  

Звернено увагу на те, що науковці та практики обмежувалися розглядом 

проблемних питань державної служби загалом, адміністративно-правового 

статусу державного службовця або працівників окремих правоохоронних 

органів.  

Встановлено, що сучасний етап наукових розвідок пов’язаний із постійними 

реорганізаційними процесами в системі державних органів (в тому числі й 

правоохоронних), динамікою змін законодавства про проходження державної 

служби, що й зумовило необхідність розроблення значного теоретичного 

підґрунтя та практичних рекомендацій. 

У підрозділі 1.2 «Правова основа адміністративно-правового статусу 

державного службовця в системі правоохоронних органів» зазначено, що 

питання адміністративно-правового статусу державних службовців 

правоохоронних органів урегульовані великою кількістю нормативно-правих 

актів різної юридичної сили, переважна частка яких припадає на підзаконні 

нормативно-правові акти. Акцентовано увагу на наявності значної кількості 

роз’яснень щодо основних питань проходження державної служби, виданих 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
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державну політику у сфері державної служби, забезпечує функціональне 

управління державною службою в державних органах. Вказане додатково 

свідчить про наявність у цій сфері законодавчих прогалин та колізій.  

Зазначено, що правова основа адміністративно-правового статусу 

державного службовця в системі правоохоронних органів має багаторівневу 

структуру, яка умовно складається з чотирьох рівнів, а саме: 1) Конституція 

України; 2) Закони України; 3) інші нормативно-правові акти; 4) посадові 

інструкції, положення, рекомендації уповноважених органів. Перелік 

зазначених рівнів не є вичерпним. Окрім цього, кожен із них може мати власні 

підрівні. 

Визначено, що нормативно-правові акти, які регулюють адміністративно-

правовий статус державних службовців правоохоронних органів, можна 

класифікувати на загальні та спеціальні. Наголошено на необхідності адаптації 

до сучасних умов правозастосування нормативно-правових актів, прийнятих у 

90-ті рр., якими врегульовано питання проходження державної служби в 

правоохоронній сфері. 

У підрозділі 1.3 «Поняття та зміст адміністративно-правового статусу 

державного службовця в системі правоохоронних органів» досліджено поняття 

та зміст адміністративно-правового статусу державного службовця в системі 

правоохоронних органів. 

Запропоновано під терміном «державний службовець правоохоронного 

органу» розуміти громадянина України, який займає посаду державної служби 

в правоохоронному органі, одержує заробітну плату за рахунок коштів 

державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, 

безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого 

правоохоронного органу, а також дотримується принципів державної служби, у 

тому числі тих, на підставі яких здійснюється діяльність правоохоронного 

органу, в якому він проходить службу. 

Аргументовано, що адміністративно-правовий статус державного 

службовця правоохоронного органу є складною правовою категорією, що має 

низку особливостей. 

Доведено можливість тлумачення правового статусу державного службовця 

правоохоронних органів з позиції широкого та вузького підходу. У першому 

випадку йдеться про сукупність прав й обов’язків будь-якої особи, що набуває 

статусу державного службовця. Згідно з другим підходом правовий статус 

державного службовця правоохоронного органу обмежується сукупністю 

підстав на кшталт категорії посади державної служби, яку займає державний 

службовець. 

Запропоновано до структури адміністративно-правового статусу 

державного службовця правоохоронного органу віднести такі елементи: 

1) гарантії; 2) права; 3) обов’язки; 4) відповідальність. 

У підрозділі 1.4 «Класифікація державних службовців правоохоронних 

органів» на підставі виокремлених критеріїв здійснено класифікацію державних 

службовців правоохоронних органів.  
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Зазначено, що державному службовцеві правоохоронних органів 

притаманні: 1) загальні ознаки (незалежно від державного органу, в якому 

проходить службу особа); 2) специфічні ознаки (пов’язані з функціональним 

призначенням державного органу), які необхідно враховувати, здійснюючи 

класифікацію державних службовців правоохоронних органів, оскільки вони 

одночасно являються критеріями градації. 

Обґрунтовано можливість виокремлення залежно від категорії посади 

державної служби, яку займає державний службовець правоохоронного органу, 

тих, що займають посади: 1) категорії «А» (вищий корпус державної служби); 

2) категорії «Б»; 3) категорії «В». 

Запропоновано до загальних критеріїв класифікації державних службовців 

правоохоронних органів віднести посади державної служби, а до специфічних – 

вид правоохоронного органу, в якому особа проходить державну службу, та 

характер державної служби.  

Зазначено, що при класифікації державних службовців правоохоронних 

органів в залежності від характеру державної служби, можливо виокремити: 

державних службовців спеціалізованої служби; державних службовців 

мілітаризованої служби. 

Розділ 2 «Характеристика прав та гарантій державного службовця 

правоохоронного органу як елементів адміністративно-правового статусу» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Поняття та види прав державного службовця 

правоохоронних органів» розглянуто сутність поняття «права державного 

службовця правоохоронних органів» та охарактеризовано їх види. 

Обґрунтовано, що права державного службовця правоохоронного органу 

конкретизуються через надані їм правомочності. 

Детерміновано поділ прав державних службовців правоохоронного органу 

на: 1) загальні (право на належні для роботи умови служби та їх матеріально-

технічне забезпечення; право на оплату праці залежно від займаної посади 

державної служби, результатів службової діяльності, стажу державної служби 

та рангу державного службовця; право на відпустку, соціальне та пенсійне 

забезпечення відповідно до закону; право на просування по службі з 

урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання посадових 

обов’язків і т. д.); 2) спеціальні (право на отримання від державних органів, 

підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування 

необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, 

встановлених законом; право на безперешкодне ознайомлення з документами 

про функціонування підприємств, установ, організацій незалежно від форми 

власності; право на проведення службового розслідування за його вимогою з 

метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри; право на 

носіння зброї; право на застосування заходів державного захисту і т. д.). У своїй 

сукупності загальні та спеціальні права утворюють єдиний елемент 

адміністративно-правового статусу державного службовця правоохоронного 

органу. 
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Запропоновано під загальними правами державного службовця 

правоохоронного органу розуміти визначену загальними нормативно-

правовими актами сукупність прав, яких набуває будь-який державний 

службовець правоохоронного органу. 

Надано визначення поняття «спеціальні права державних службовців 

правоохоронних органів» як сукупності прав державного службовця, 

опосередкованих специфікою служби в правоохоронному органі, які 

регламентовані спеціальними нормативно-правовими актами.  

У підрозділі 2.2 «Поняття та види гарантій державного службовця 

правоохоронних органів» визначено поняття та види гарантій державного 

службовця правоохоронних органів. 

Визначено, що гарантії як елемент адміністративно-правового статусу 

державного службовця правоохоронного органу є сукупністю закріплених за 

державними службовцями правоохоронних органів нормативно-правовими 

актами гарантій економічного, політичного, соціального, юридичного 

характеру.  

Вказано, що загальні гарантії визначено законодавством про державну 

службу, вони поширюються на всіх державних службовців (зокрема, гарантії 

щодо достатнього рівня оплати праці державних службовців для професійного 

виконання посадових обов’язків; створення здорових та безпечних умов, 

необхідних для належного виконання державними службовцями своїх 

обов’язків; гарантії прав державних службовців під час застосування 

дисциплінарного стягнення та ін.). 

Доведено існування переліку гарантій, притаманних державним 

службовцям окремих правоохоронних органів, прикладом яких є гарантії 

реалізації адміністративно-правового статусу Національного антикорупційного 

бюро України, які засновані на забезпеченні незалежності цього органу шляхом 

впровадження ідеологічних, економічних, організаційних, кадрових та інших 

умов та засобів, що створені чинним законодавством для забезпечення 

ефективного виконання завдань з попередження, виявлення, припинення, 

розслідування та розкриття корупційних правопорушень зазначеним органом, а 

також запобігання вчиненню нових. 

У підрозділі 2.3 «Механізм захисту прав та гарантій державного 

службовця правоохоронних органів» охарактеризовано механізм захисту прав та 

гарантій державного службовця правоохоронних органів.  

Зазначено, що механізм захисту прав та гарантій державного службовця 

правоохоронного органу в широкому значенні включає: 1) інституційну 

систему суб’єктів, якими здійснюється захист прав та гарантій державного 

службовця правоохоронних органів; 2) державний захист державних 

службовців правоохоронних органів, перелік яких визначено Законом України 

«Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів»); 

3) заходи захисту прав та гарантій, вжиті безпосередньо державним 

службовцем правоохоронного органу. 

Зазначено, що захист прав та гарантій державних службовців 

правоохоронних органів може бути реалізовано шляхом вжиття: 1) досудових 
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заходів захисту (адміністративних) (зокрема, участь у професійних спілках з 

метою захисту своїх прав та інтересів; захист від незаконного переслідування з 

боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти 

порушення вимог Закону України «Про державну службу»); 2) судових заходів 

захисту (наприклад, оскарження в установленому законом порядку рішень про 

накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади державної служби, 

а також висновку, що містить негативну оцінку результатів його службової 

діяльності). 

Розділ 3 «Характеристика обов’язків державного службовця 

правоохоронних органів як елемента адміністративно-правового статусу» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Поняття обов’язків державного службовця 

правоохоронних органів» визначено сутність обов’язків державного службовця 

правоохоронних органів. 

Поняття «посадові обов’язки державного службовця правоохоронних 

органів» співвіднесене з правовими категоріями «службові обов’язки 

державного службовця правоохоронних органів», «зобов’язання», 

«повноваження» та ін. 

Визначено, що обов’язки як елемент адміністративно-правового статусу 

державного службовця правоохоронного органу – це встановлена 

адміністративно-правовими актами міра належної та необхідної поведінки 

державного службовця під час проходження ним служби в правоохоронному 

органі. 

У підрозділі 3.2 «Класифікація обов’язків державних службовців 

правоохоронного органу» здійснено класифікацію обов’язків державних 

службовців правоохоронних органів. 

Визначено критерії класифікації обов’язків державних службовців 

правоохоронних органів. 

Запропоновано обов’язки державних службовців правоохоронних органів 

поділити на чотири основні групи: 1) ті, що закріплені конституційними 

нормами; 2) ті, що закріплені в законодавстві про державну службу, які є 

загальними для усіх державних службовців; 3) ті, які закріплені спеціальними 

актами законодавства, що ними врегульовано діяльність правоохоронних 

органів в цілому, і дія яких поширюється на всіх державних службовців 

правоохоронних органів; 4) ті, які закріплені спеціальними актами 

законодавства, котрими врегульовано діяльність окремих правоохоронних 

органів, і дія яких поширюється лише на службовців цих органів. 

У підрозділі 3.3 «Обов’язок державних службовців правоохоронного органу 

щодо додержання службової дисципліни» охарактеризовано обов’язки 

державного службовця правоохоронних органів із дотримання службової 

дисципліни.  

Зазначено, що обов’язками з додержання службової дисципліни наділені усі 

державні службовці правоохоронного органу, а із забезпечення службової 

дисципліни – керівники правоохоронного органу. 
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Вказано, що дотримання службової дисципліни державного службовця 

правоохоронного органу забезпечується: 1) дотриманням у службовій 

діяльності вимог Закону України «Про державну службу» та інших 

нормативно-правових актів у сфері державної служби та виконанням правил 

внутрішнього службового розпорядку; 2) формуванням керівником державної 

служби правоохоронного органу у підпорядкованих державних службовців 

високих професійних якостей, сумлінного ставлення до виконання посадових 

обов’язків, поваги до прав і свобод людини і громадянина, їхньої честі та 

гідності, а також до держави, державних символів України; 3) поєднанням 

керівниками правоохоронної сфери усіх методів переконання, виховання і 

заохочення із заходами дисциплінарної відповідальності щодо підпорядкованих 

державних службовців правоохоронних органів; 4) поєднанням повсякденної 

вимогливості керівників правоохоронного органу до підпорядкованих 

державних службовців з постійною турботою про них, виявленням поваги до 

їхньої честі та гідності, забезпеченням гуманізму та справедливості. 

Розділ 4 «Юридична відповідальність державних службовців 

правоохоронного органу як елемент їхнього адміністративно-правового 

статусу» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Правові засади дисциплінарної відповідальності 

державного службовця правоохоронних органів» визначено підстави та види 

дисциплінарної відповідальності державного службовця правоохоронних 

органів. 

Визначено, що дисциплінарна відповідальність державного службовця 

правоохоронного органу полягає у накладенні на державного службовця 

правоохоронного органу дисциплінарних стягнень за вчинення дисциплінарних 

проступків. 

Запропоновано під терміном «дисциплінарна відповідальність державних 

службовців правоохоронних органів» розуміти вид юридичної 

відповідальності, який може бути застосовано до державних службовців 

правоохоронних органів за невиконання або неналежне виконання посадових 

обов’язків, визначених законом та іншими нормативно-правовими актами, 

посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше 

порушення службової дисципліни. 

Зазначено, що підставою для притягнення державного службовця 

правоохоронного органу до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним 

дисциплінарного проступку. 

Запропоновано дисциплінарний проступок, вчинений державним 

службовцем правоохоронного органу, розглядати як вчинення протиправної 

винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні 

або неналежному виконанні державним службовцем правоохоронного органу 

своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених Законом України 

«Про державну службу» та іншими нормативно-правовими актами, за яке до 

нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення. 

Зазначено, що для України може бути прийнятним досвід Федеративної 

Республіки Німеччина в частині створення і функціонування дисциплінарних 
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судів, які є головними суб’єктами накладання дисциплінарних стягнень на 

державних службовців. При цьому наголошено на необхідності визначення 

окремої спеціалізації суддів на розгляді дисциплінарних проваджень стосовно 

працівників правоохоронних органів, що зумовлено специфікою їхньої 

діяльності та виконуваних функцій.  

 У підрозділі 4.2 «Правові засади адміністративної відповідальності 

державного службовця правоохоронних органів» охарактеризовано 

адміністративну відповідальність державного службовця правоохоронних 

органів. 

Запропоновано під адміністративною відповідальністю державного 

службовця правоохоронного органу розуміти вид юридичної відповідальності, 

яка полягає у накладенні на державного службовця правоохоронного органу 

компетентними суб’єктами в установленому законом порядку адміністративних 

стягнень за адміністративні правопорушення, пов’язані з виконанням функцій 

держави. 

Виокремлено дві категорії суб’єктів адміністративної відповідальності: 

1) особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро 

України, рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої 

служби України, служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, 

поліцейські, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів; 2) інші особи, 

на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень 

про дисципліну.  

Зазначено, що за загальним правилом особи першої категорії несуть 

адміністративну відповідальність за дисциплінарними статутами. Перелік 

адміністративних правопорушень, за які особи несуть адміністративну 

відповідальність на загальних підставах, визначено ст. 15 КУпАП, 

Особливістю адміністративної відповідальності осіб першої категорії є 

неможливість застосування до них громадських робіт, виправних робіт, 

адміністративного арешту.  

Особи другої категорії за вчинення адміністративних правопорушень несуть 

дисциплінарну відповідальність у випадках, прямо передбачених 

дисциплінарними статутами або спеціальними положеннями, а в інших 

випадках – адміністративну відповідальність на загальних підставах. 

У підрозділі 4.3 «Правові засади матеріальної відповідальності державного 

службовця правоохоронних органів» досліджено підстави та види матеріальної 

відповідальності державного службовця правоохоронних органів. 

Запропоновано під матеріальною відповідальністю державного службовця 

правоохоронного органу розуміти застосування уповноваженими суб’єктами в 

установленому законом порядку до державного службовця правоохоронного 

органу стягнень за заподіювання рішеннями, діями або бездіяльністю 

матеріальних збитків або шкоди. 

Проведено співвідношення поняття «матеріальна відповідальність» з 

іншими правовими категоріями, зокрема такими, як: «цивільно-правова», 

«майнова», «деліктна» відповідальність.  
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Виокремлено характерні особливості матеріальної відповідальності 

державних службовців правоохоронних органів, які полягають, зокрема, у тому, 

що: підставами застосування є заподіяна фізичним та юридичним особам 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю державних службовців під час 

здійснення ними своїх повноважень моральної та/чи матеріальної шкоди; 

відшкодування здійснюються за рахунок держави; держава в особі суб’єкта 

призначення наділена правом зворотної вимоги (регресу) до винних осіб у 

розмірі та порядку, визначених законом; обов’язок державного службовця 

нести матеріальну відповідальність тільки за шкоду, умисно заподіяну його 

протиправними діями або бездіяльністю, у разі застосування зворотної вимоги 

(регресу); відповідальність має пропорційний та індивідуальний характер; під 

час визначення розміру відшкодування враховується майнове становище 

державного службовця правоохоронного органу. 

У підрозділі 4.4 «Правові засади кримінальної відповідальності державного 

службовця правоохоронних органів» охарактеризовано кримінальну 

відповідальність державного службовця правоохоронних органів. 

Зазначено, що кримінальний закон містить статті, якими міра покарання для 

працівників правоохоронної сфери, в тому числі й державних службовців цих 

органів, є значно вищою порівняно з посадовцями інших органів (зокрема, ст. 

365 КК України, якою передбачено кримінальну відповідальність за 

перевищення влади або службових повноважень; ч. 2. ст. 370 КК України, якою 

передбачено кримінальну відповідальність за провокацію підкупу). 

Наголошено, що в кримінальному законі наявні статі, які передбачають 

відповідні пом’якшення, зокрема ст. 57 КК України, згідно з якою до 

працівників правоохоронних органів, суддів, прокуратури, державних 

службовців не застосовуються стягнення у вигляді виправних робіт. 

Розділ 5 «Концептуальні засади розвитку інституту державної служби в 

правоохоронних органах» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 5.1 «Державна політика щодо розвитку публічної служби в 

правоохоронних органах» проаналізовано сучасний стан державної політики 

щодо розвитку публічної служби в правоохоронних органах.  

Визначено державну політику щодо розвитку публічної служби в 

правоохоронних органах як сукупність заходів, спрямованих на забезпечення 

ефективного функціонування інституту державної служби в правоохоронній 

сфері; підняття іміджу, авторитету, конкурентоспроможності служби; 

впровадження нових методів управління, покликаних сприяти якісному та 

оперативному виконанню покладених на правоохоронні органи завдань та 

функцій; створення та функціонування дієвого механізму захисту прав та 

гарантій державних службовців правоохоронних органів. 

Виокремлено основні напрями розвитку державної політики щодо розвитку 

публічної служби в правоохоронних органах. 

У підрозділі 5.2 «Система принципів проходження державної служби в 

правоохоронних органах» визначено систему принципів проходження 

державної служби в правоохоронних органах. 
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Встановлено, що проходження державної служби в правоохоронних органах 

ґрунтується на: 1) загально-правових принципах, визначених в Законі України 

«Про державну службу»; 2) спеціально-правових принципах, визначених у 

спеціальному законі відповідного правоохоронного органу.  

Визначено, що загально-правовими принципами, з дотриманням яких 

здійснюється державна служба в правоохоронних органах, є принципи: 

1) верховенства права; 2) законності; 3) професіоналізму; 4) патріотизму; 

5) доброчесності; 6) ефективності; 7) забезпечення рівного доступу до 

державної служби; 8) політичної неупередженості; 9) прозорості; 

10) стабільності.  

Наголошено на відсутності єдиного підходу до визначення переліку 

спеціально-правових принципів, на основі яких здійснюється проходження 

державної служби в правоохоронних органах. 

Запропоновано виокремити серед спеціально-правових принципів, з 

дотриманням яких здійснюється державна служба в правоохоронних органах, 

такі принципи, як: 1) безсторонність та справедливість; 2) повага та дотримання 

прав і свобод фізичних та юридичних осіб; 3) відкритість; 4) безперервність; 

5) забезпечення суспільної довіри на засадах партнерства; 6) гуманізму; 

7) демократизму; 8) соціальної справедливості; 9) рівності всіх перед законом; 

10) гласності; 11) професіоналізму та компетентності; 12) безперервності; 

13) незалежності; 14) підконтрольності і підзвітності суспільству та визначеним 

законом державним органам; 15) відкритості для демократичного цивільного 

контролю; 16) політичної нейтральності і позапартійності; 17) взаємодії з 

іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, 

громадськими об’єднаннями; 18) персональної відповідальності; 

19) єдиноначальності у реалізації повноважень; 20) процесуальної 

самостійності; 21) колегіальності у процесі розробки важливих рішень; 

22) взаємодії з населенням на засадах партнерства; 23) поєднання 

єдиноначальності і колегіальності, гласності і конспірації та ін. 

Зазначено, що сукупність загально-правових та спеціально-правових 

принципів, з дотриманням яких здійснюється державна служба в 

правоохоронних органах, становить систему принципів. 

У підрозділі 5.3 «Аналіз міжнародного досвіду щодо окремих питань 

проходження державної служби» висвітлено питання, пов’язані з 

встановленням особливостей правового регулювання адміністративно-

правового статусу державного службовця в системі правоохоронних органів 

шляхом визначення специфіки нормативного закріплення адміністративно-

правового статусу державного службовця у Федеративній Республіці 

Німеччина, Французькій Республіці, Республіці Польща, Сполучених Штатах 

Америки.  

Акцентовано увагу на тому, що у вибраних для дослідження державах 

наявна спеціальна правова регламентація адміністративно-правового статусу 

державних службовців. При цьому спеціального виокремлення статусу 

державних службовців у системі правоохоронних органів немає. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення науково-

прикладної проблеми правового регулювання адміністративно-правового 

статусу державних службовців правоохоронних органів. За результатами 

дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Здійснено дослідження стану наукової думки з теми дисертації, в 

результаті чого встановлено відсутність комплексних робіт, присвячених 

безпосередньо проблематиці правового регулювання адміністративно-

правового статусу державного службовця правоохоронного органу. 

Обґрунтовано, що напрям наукових досліджень окремих питань, пов’язаних із 

проходженням державної служби в правоохоронних органах, суттєво 

змінювався із прийняттям законів про державну службу в нових редакціях. У 

зв’язку з цим виявилось можливим виокремити два основних напрями розвитку 

наукової думки щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням державної 

служби в правоохоронних органах: а) перший напрям визначається періодом з 

грудня 1993 по травень 2016 р.; б) другий – з травня 2016 р. дотепер. 

2. Проведено аналіз чинного законодавства у сфері регламентації 

адміністративно-правового статусу державного службовця правоохоронних 

органів, що дозволило дійти висновку про наявність значної нормативно-

правової бази, яка за своїми змістом і формою є досить розрізненою і такою, що 

потребує систематизації. 

Запропоновано під правовою основою адміністративно-правового статусу 

державного службовця в системі правоохоронних органів розуміти сукупність 

нормативно-правових актів, посадових інструкцій, положень, рекомендацій, 

виданих компетентними органами, якими врегульовано права, обов’язки, 

гарантії, відповідальність державного службовця правоохоронного органу. 

Визначено, що конституційними засадами захисту державних службовців 

правоохоронних органів є сукупність норм Конституції України, дія яких прямо 

або опосередковано спрямована на захист прав та гарантій державних 

службовців правоохоронних органів. За характером дії положення Конституції 

України запропоновано поділити на декілька груп, а саме: 1) конституційні 

положення, якими встановлені відповідні гарантії та регламентовані права; 

2) конституційні положення, якими опосередковано визначені права державних 

службовців правоохоронних органів, котрі становлять ті, що випливають із 

житлового права. 

3. Проведено порівняльній аналіз адміністративно-правового статусу 

державних службовців правоохоронного органу за посадами. Визначено, що 

адміністративно-правовий статус державного службовця правоохоронного 

органу, який займає керівну посаду, характеризується додатковим специфічним 

колом нормативно визначених прав та обов’язків, а також підвищеним рівнем 

відповідальності, що пов’язано із займаною керівною посадою державного 

службовця в системі правоохоронних органів. 
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4. Виокремлено залежно від рівня юрисдикції правоохоронного органу, в 

якому державний службовець проходить службу: 1) державних службовців 

правоохоронного органу, юрисдикція якого поширюється на усю територію 

України; 2) державних службовців правоохоронного органу, юрисдикція якого 

поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї чи декількох 

областей, міст Києва та Севастополя; 3) державних службовців 

правоохоронного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного 

чи декількох районів, районів у містах, міст обласного значення. 

5. Запропоновано розглядати права як елемент адміністративно-правового 

статусу державного службовця правоохоронного органу в розумінні 

гарантованих адміністративно-правовими нормами меж можливої або 

дозволеної поведінки особи, що встановлюється для забезпечення публічного 

інтересу та виконання визначених функцій державного органу. Проведено 

градацію прав державного службовця правоохоронних органів за різними 

критеріями  

6. Обґрунтовано, що систему гарантій державних службовців 

правоохоронних органів становлять: 1) конституційні гарантії та ті, які 

закріплені в законодавстві про державну службу і є загальними для усіх 

державних службовців; 2) гарантії, закріплені спеціальними актами 

законодавства, якими врегульовано діяльність правоохоронних органів у 

цілому, або окремих правоохоронних органів, дія яких поширюється на усіх 

державних службовців правоохоронних органів або тільки на окремих, які 

проходять службу у відповідному правоохоронному органі. 

7. Зазначено, що особливостями захисту державних службовців 

правоохоронних органів є те, що окремі працівники відповідно до Закону 

України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» 

підпадають додатково під дію так званого державному захисту. Сформульовано 

ряд пропозицій з удосконалення правового регулювання порядку захисту 

державних службовців правоохоронних органів. 

8. Визначено, що службовими обов’язками державного службовця 

правоохоронного органу є обов’язки, якими державний службовець 

правоохоронного органу наділений в силу адміністративно-правового статусу 

державного службовця, сукупність яких регламентовано законодавством про 

державну службу. Натомість посадовими обов’язками державного службовця 

правоохоронного органу є обов’язки, якими державний службовець 

правоохоронного органу наділений в силу займаної ним посади, сукупність 

яких регламентовано спеціальними законами, посадовими інструкціями, 

положеннями. 

9. Здійснено градацію обов’язків державних службовців правоохоронного 

органу залежно від нормативно-правового акта, яким їх визначено, зокрема, на: 

1) загальні обов’язки, закріплені в ст. 8 Закону України «Про державну 

службу»; 2) спеціальні обов’язки, перелік яких закріплено у законах та 

підзаконних нормативно-правових актах, що регулюють діяльність 

відповідного правоохоронного органу, положеннях про структурні підрозділи 

державних органів, посадових інструкціях, затверджених керівниками 
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державної служби в цих органах, а також дисциплінарних статутах (за 

наявності). 

10. Визначено, що обов’язками державного службовця правоохоронного 

органу щодо додержання службової дисципліни є зобов’язання державних 

службовців правоохоронних органів виконувати обов’язки, пов’язані з 

додержанням службової дисципліни, в тому числі не допускати вчинків, 

несумісних зі статусом державного службовця правоохоронного органу, 

виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, 

повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців; дбайливо 

ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів. 

11. Вказано, що до державних службовців правоохоронних органів може 

бути застосовано один із таких видів дисциплінарного стягнення: 1) зауваження 

(у разі недотримання правил внутрішнього службового розпорядку); 2) догана 

(зокрема, у разі вчинення дій, що шкодять авторитету державної служби; 

невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів 

державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у 

межах їхніх повноважень; за прогул); 3) попередження про неповну службову 

відповідність (зокрема, за порушення правил етичної поведінки державних 

службовців; невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного 

службовця); 4) звільнення з посади державної служби (зокрема, за порушення 

Присяги державного службовця; за вияв неповаги до держави, державних 

символів України, Українського народу; за перевищення службових 

повноважень, якщо воно не містить складу кримінального або 

адміністративного правопорушення). 

Обґрунтовано, що термін «дисциплінарна відповідальність держаних 

службовців правоохоронних органів» слід розуміти як вид юридичної 

відповідальності, який може бути застосовано до державних службовців 

правоохоронних органів за невиконання або неналежне виконання посадових 

обов’язків, визначених законом та іншими нормативно-правовими актами, 

посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше 

порушення службової дисципліни. 

12. Здійснено градацію основних однорідних груп адміністративних 

правопорушень, за які може бути притягнуто до адміністративної 

відповідальності державного службовця правоохоронних органів, а саме: 1) ті, 

що посягають на встановлений порядок управління; 2) ті, що пов’язані зі 

сферою праці та діяльністю профспілкових органів; 3) ті, що пов’язані з 

корупцією; 4) ті, що пов’язані з невиконанням або ухиленням від виконання 

законних вимог окремих державних органів; 5) ті, що пов’язані з фінансово-

економічною діяльністю; 6) ті, що пов’язані з інформацією та реєстрацію 

нормативно-правових актів. 

13. З’ясовано, що процедура відшкодування шкоди з державних службовців 

правоохоронних органів передбачає такі стадії: 1) внесення керівником 

державному службовцю письмової пропозиції, в якій зазначаються розмір, 

порядок і строки відшкодування шкоди, а також обставини, що стали підставою 

для відшкодування; 2) розгляд пропозиції державним службовцем; 3) надання 
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державним службовцем письмової відповіді на пропозицію про добровільне 

відшкодування шкоди; 4) звернення керівника державної служби з позовом про 

відшкодування до суду (факультативна стадія, яка застосовується у разі 

ненадання державним службовцем відповіді на пропозицію про добровільне 

відшкодування шкоди, або відмови від відшкодування шкоди, чи 

невідшкодування шкоди до зазначеного у пропозиції строку). 

14. Запропоновано під кримінальною відповідальністю державних 

службовців правоохоронних органів розуміти вид юридичної відповідальності, 

який передбачає застосування в установленому кримінальним законом порядку 

до державного службовця правоохоронного органу покарання за вчинення 

кримінального правопорушення. 

Зазначено, що державними службовцями правоохоронного органу, як 

правило, вчиняються кримінальні порушення, пов’язані з корупційними 

діяннями, перевищення службових повноважень (якщо вони не містять складу 

кримінального або адміністративного правопорушення); невиконання рішень 

суду та ін. 

15. Розроблено проєкт Концепції розвитку державної служби в 

правоохоронних органах на період 2021–2031 рр., яка спрямована на 

забезпечення ефективного функціонування державної служби в 

правоохоронних органах (проєкт розміщений у додатках до дисертації).  

16. Доведено, що перелік принципів зазначається практично у всіх 

спеціальних законах, якими врегульовано діяльність правоохоронного органу. 

За результати порівняльно-правового аналізу принципів, закріплених в окремих 

спеціальних законах, які врегульовують діяльність правоохоронного органу, 

зроблено висновки, що такі загально-правові принципи, як законність, 

верховенство права, повага до прав і гідності особи, притаманні більшості 

правоохоронних органів. Поряд із цим наявні спеціально-правові принципи, 

закріплені у законах, якими врегульовано діяльність відповідних 

правоохоронних органів. 

Обґрунтовано необхідність виокремлення на рівні спеціального закону 

єдиної системи принципів діяльності державних службовців правоохоронних 

органів. 

17. Визнано доцільним для України впровадження німецької практики 

звільнення державних службовців від сплати внесків соціального забезпечення; 

запозичення досвіду Французької Республіки щодо спеціального унормування 

етичних норм та правил, яких повинні дотримуватись державні службовці; 

запозичення польської практики введення підготовчої служби як елемента 

службової кар’єри державного службовця; запозичення досвіду Сполучених 

Штатів Америки щодо визнання підвищеної значимості програм підвищення 

кваліфікації, створених Управлінням у справах державної служби, як умови для 

подальшого просування по державній службі. Зазначене сприятиме 

підвищенню ефективності діяльності державних службовців у системі 

правоохоронних органів Української держави. 
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18. На підставі здійсненого порівняльного аналізу правового регулювання 

адміністративно-правового статусу державного службовця правоохоронного 

органу запропоновано: 

1) внесення змін до Закону України «Про державну службу», а саме:  

 в ч. 4 ст. 80 замінити слова «може» на «зобов’язаний», виклавши статтю в 

такій редакції: 

 «У разі ненадання державним службовцем відповіді на пропозицію про 

добровільне відшкодування шкоди, відмови від відшкодування шкоди чи 

невідшкодування шкоди до зазначеного у пропозиції строку керівник 

державної служби зобов’язаний звернутися з позовом про таке відшкодування 

до суду»; 

 доповнити ст. 80 частиною 5, виклавши її в такій редакції: 

«5. З метою систематизації інформації центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

державної служби, забезпечує функціональне управління державною службою, 

в державних органах ведеться Єдиний реєстр порушень, пов’язаних із 

заподіянням незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю державних 

службовців під час здійснення ними своїх повноважень матеріальної та 

моральної шкоди»; 

2) внесення змін до ч. 2 ст. 15 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення шляхом виключення із тексту словосполучення 

«дисциплінарну відповідальність, а в інших випадках»; 

3) розроблення проєкту Закону України «Про державну службу в 

правоохоронних органах», де б дістали своє відображення такі положення: 

 визначення поняття «державна служба в правоохоронних органах», її 

межі, специфіка; 

 визначення термінів: «державний службовець правоохоронного органу», 

«адміністративно-правовий статус державного службовця правоохоронного 

органу»; «посадова особа», «службова особа», «керівник», «суб’єкт 

призначення», «безпосередній керівник» та ін.; 

 здійснення класифікації посад державної служби в правоохоронних 

органах; 

 встановлення відсоткового показника щодо мінімальної кількості посад 

державної служби в правоохоронному органі у співвідношенні із загальною 

чисельністю працівників та гарантій щодо недопущення їх скорочення; 

 вимоги щодо ведення реєстру посад державної служби в правоохоронних 

органах; 

 встановлення системи принципів проходження державної служби в 

правоохоронних органах; 

 визначення місії, завдань та функцій державних службовців 

правоохоронного органу; 

 зазначення основних прав, гарантій та обов’язків державних службовців 

правоохоронних органів;  

 визначення механізму захисту прав та гарантій державних службовців 

правоохоронних органів;  
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 встановлення єдиних правил вступу на державну службу в правоохоронні 

органи, підстав та порядку звільнення; 

 визначення окладів, заохочувальних та стимулюючих виплат (в тому 

числі надбавки за знання мови, науковий ступінь), пенсійного забезпечення, 

забезпечення житлом та інших; 

 положення про розроблення єдиного порядку відшкодування шкоди у 

разі загибелі державного службовця правоохоронного органу, пов’язаного зі 

службовою діяльністю; 

 визначення видів юридичної відповідальності державних службовців 

правоохоронного органу та порядку притягнення до відповідальності; 

 встановлення гарантій від необґрунтованого звільнення державних 

службовців правоохоронного органу та ін. 

4) прийняття Кабінетом Міністрів України «Концепції розвитку державної 

служби в правоохоронних органах на період 2021–2031 рр. (проєкт додається). 
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АНОТАЦІЇ 

 

Єрмак О.О. Правове регулювання адміністративно-правового статусу 

державного службовця в системі правоохоронних органів: порівняльний 

аналіз. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 

У дисертації здійснено комплексне, системне та порівняльне дослідження 

правового регулювання адміністративно-правового статусу державних 

службовців правоохоронних органів. 

Проаналізовано наукові висновки щодо окремих аспектів адміністративно-

правового статусу державного службовця в системі правоохоронних органів. 

Досліджено основні напрями розвідок вчених, які на різних етапах займались 

вивченням проблем, пов’язаних із: проходженням державної служби в 

правоохоронних органах; виокремленням особливостей адміністративно-

правового статусу державного службовця в системі правоохоронних органів, 

характеристикою окремих елементів адміністративно-правового статусу 

державного службовця в системі правоохоронних органів; зі здійсненням 

порівняльного аналізу з іншими категоріями працівників т. д.  

Зазначено, що правова основа адміністративно-правового статусу 

державного службовця в системі правоохоронних органів має багаторівневу 

структуру, яка умовно складається з чотирьох рівнів, а саме: 1) Конституція 

України; 2) Закони України; 3) інші нормативно-правові акти; 4) посадові 

інструкції, положення, рекомендації уповноважених органів. 

Запропоновано під терміном «державний службовець правоохоронного 

органу» розуміти громадянина України, який займає посаду державної служби 

в правоохоронному органі, одержує заробітну плату за рахунок коштів 

державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, 

безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого 

правоохоронного органу, а також дотримується принципів державної служби, у 

тому числі тих, на підставі яких здійснюється діяльність правоохоронного 

органу, в якому він проходить службу. 

Зазначено, що державним службовцям правоохоронних органів притаманні: 

1) загальні ознаки (незалежно від державного органу, в якому проходить 

службу особа); 2) специфічні ознаки (пов’язані з функціональним 

призначенням державного органу), які необхідно враховувати під час 

здійснення класифікації державних службовців правоохоронних органів, 

оскільки вони одночасно є критеріями градації. 

Детерміновано поділ прав державних службовців правоохоронного органу 

на загальні та спеціальні права, які в сукупності утворюють єдиний елемент 

адміністративно-правового статусу державного службовця правоохоронного 

органу. 

Визначено, що гарантії як елемент адміністративно-правового статусу 

державного службовця правоохоронного органу є сукупністю закріплених за 



27 

 

державними службовцями правоохоронних органів нормативно-правовими 

актами гарантій економічного, політичного, соціального, юридичного 

характеру. 

Аргументовано, що механізм захисту прав та гарантій державного 

службовця правоохоронного органу в широкому значенні включає: 

1) інституційну систему суб’єктів, якими здійснюється захист прав та гарантій 

державного службовця правоохоронних органів; 2) державний захист 

державних службовців правоохоронних органів, перелік яких визначено 

Законом України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних 

органів»); 3) заходи захисту прав та гарантій, вжиті безпосередньо державним 

службовцем правоохоронного органу. 

Визначено, що обов’язки як елемент адміністративно-правового статусу 

державного службовця правоохоронного органу – це встановлена 

адміністративно-правовими актами міра належної та необхідної поведінки 

державного службовця під час проходження ним служби в правоохоронному 

органі. 

Запропоновано обов’язки держаних службовців правоохоронних органів 

класифікувати на чотири основні групи: 1) ті, що закріплені конституційними 

нормами; 2) ті, що закріплені в законодавстві про державну службу, які є 

загальними для усіх державних службовців; 3) ті, що закріплені спеціальними 

актами законодавства, якими врегульовано діяльність правоохоронних органів 

в цілому, дія яких поширюється на усіх державних службовців правоохоронних 

органів; 4) ті, що закріплені спеціальними актами законодавства, якими 

врегульовано діяльність окремих правоохоронних органів, дія яких 

поширюється лише на службовців цих органів. 

Зазначено, що обов’язками додержання службової дисципліни наділені усі 

державні службовці правоохоронного органу, а обов’язками із забезпечення 

службової дисципліни – керівники правоохоронного органу. 

Запропоновано під терміном «юридична відповідальність державного 

службовця правоохоронного органу» розуміти застосування уповноваженими 

суб’єктами в установленому законом порядку до державного службовця 

правоохоронного органу стягнень та примусових заходів за вчинення 

дисциплінарного проступку, адміністративного або кримінального 

правопорушення, завдання рішеннями, діями або бездіяльністю матеріальних 

збитків або шкоди. 

Доведено, що державного службовця правоохоронного органу може бути 

притягнуто до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної 

відповідальності. Охарактеризовано кожний вид відповідальності.  

Окреслено концептуальні засади розвитку інституту державної служби в 

правоохоронних органах. 

Встановлено, що проходження державної служби в правоохоронних органах 

ґрунтується на: 1) загально-правових принципах, визначених в Законі України 

«Про державну службу»; 2) спеціально-правових принципах, визначених у 

спеціальному законі відповідного правоохоронного органу. 
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Висвітлено питання, пов’язані із встановленням особливостей правового 

регулювання адміністративно-правового статусу державного службовця в 

системі правоохоронних органів шляхом визначення специфіки нормативного 

закріплення адміністративно-правового статусу державного службовця у 

Федеративній Республіці Німеччина, Французькій Республіці, Республіці 

Польща, Сполучених Штатах Америки. 

Запропоновано внесення змін до чинного законодавства, спрямованих на 

удосконалення правового регулювання адміністративно-правового статусу 

державного службовця правоохоронного органу. 

Ключові слова: адміністративно-правовий статус, відповідальність, 

гарантії, державна служба, обов’язки, права, правоохоронні органи, принципи, 

регулювання. 

 

Ермак А.А. Правовое регулирование административно-правового 

статуса государственного служащего в системе правоохранительных 

органов: сравнительный анализ. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021.  

В диссертации осуществлено комплексное, системное и сравнительное 

исследование правового регулирования административно-правового статуса 

государственных служащих правоохранительных органов. 

Проанализированы научные выводы по отдельным аспектам 

административно-правового статуса государственного служащего в системе 

правоохранительных органов. Определены основные направления 

исследований ученых, которые на разных этапах занимались изучением 

проблем, связанных с: прохождением государственной службы в 

правоохранительных органах; выделением особенностей административно-

правового статуса государственного служащего в системе правоохранительных 

органов, характеристикой отдельных элементов административно-правового 

статуса государственного служащего в системе правоохранительных органов; 

проведением сравнительного анализа с другими категориями работников т. д. 

Отмечено, что правовая основа административно-правового статуса 

государственного служащего в системе правоохранительных органов имеет 

многоуровневую структуру, которая условно состоит из четырех уровней, а 

именно: 1) Конституция Украины; 2) Законы Украины; 3) иные нормативно-

правовые акты; 4) должностные инструкции, положения, рекомендации 

уполномоченных органов. 

Предложено под термином «государственный служащий 

правоохранительного органа» понимать гражданина Украины, который 

занимает должность государственной службы в правоохранительных органах, 

получает заработную плату за счет средств государственного бюджета и 

осуществляет установленные для этой должности полномочия, 

непосредственно связанные с выполнением задач и функций такого 
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правоохранительного органа, а также придерживается принципов 

государственной службы, в том числе тех, на основании которых 

осуществляется деятельность правоохранительного органа, в котором он 

проходит службу. 

Отмечено, что для государственных служащих правоохранительных 

органов характерны: 1) общие признаки (независимо от государственного 

органа, в котором проходит службу лицо); 2) специфические признаки (связаны 

с функциональным назначением государственного органа), которые 

необходимо учитывать при осуществлении классификации государственных 

служащих правоохранительных органов, поскольку они одновременно 

являются критериями градации. 

Детерминировано разделение прав государственных служащих 

правоохранительных органов на общие и специальные права, которые в 

совокупности образуют единый элемент административно-правового статуса 

государственного служащего правоохранительного органа. 

Определено, что гарантии как элемент административно-правового статуса 

государственного служащего правоохранительных органов – это 

совокупностью закрепленных за государственными служащими 

правоохранительных органов нормативно-правовыми актами гарантий 

экономического, политического, социального, юридического характера. 

Аргументировано, что механизм защиты прав и гарантий государственного 

служащего правоохранительных органов в широком смысле включает: 

1) институциональную систему субъектов, по которым осуществляется защита 

прав и гарантий государственного служащего правоохранительных органов; 

2) государственную защиту государственных служащих правоохранительных 

органов, перечень которых определен Законом Украины «О государственной 

защите работников суда и правоохранительных органов»); 3) меры защиты прав 

и гарантий, принятые непосредственно государственным служащим 

правоохранительных органов. 

Определено, что обязанности как элемент административно-правового 

статуса государственного служащего правоохранительных органов – это 

установленная административно-правовыми актами мера должного и 

необходимого поведения государственного служащего при прохождении им 

службы в правоохранительном органе. 

Предложено обязанности государственных служащих правоохранительных 

органов классифицировать на четыре основные группы: 1) те, что закреплены 

конституционными нормами; 2) те, что закреплены в законодательстве о 

государственной службе и являются общими для всех государственных 

служащих; 3) те, что закреплены специальными актами законодательства, 

которыми урегулирована деятельность правоохранительных органов в целом, 

действие которых распространяется на всех государственных служащих 

правоохранительных органов; 4) те, что закреплены специальными актами 

законодательства, которыми урегулирована деятельность отдельных 

правоохранительных органов, действие которых распространяется только на 

служащих этих органов. 
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Отмечено, что обязанностями соблюдения служебной дисциплины 

наделены все государственные служащие правоохранительных органов, а 

обязанностями по обеспечению служебной дисциплины – руководители 

правоохранительного органа. 

Предложено термин «юридическая ответственность государственного 

служащего правоохранительного органа» понимать как применение 

уполномоченными субъектами в установленном законом порядке к 

государственному служащему правоохранительного органа взысканий и мер 

принуждения за совершение дисциплинарного проступка, административного 

или уголовного правонарушения, нанесение решениями, действиями или 

бездействием материального ущерба или вреда. 

Доказано, что государственный служащий правоохранительного органа 

может быть привлечен к дисциплинарной, административной, материальной и 

уголовной ответственности. Охарактеризован каждый вид ответственности. 

Определены концептуальные основы развития института государственной 

службы в правоохранительных органах. 

Установлено, что прохождение государственной службы в 

правоохранительных органах основывается на: 1) общеправовых принципах, 

которые определены в Законе Украины «О государственной службе»; 

2) специально-правовых принципах, которые определены в специальном законе 

соответствующего правоохранительного органа. 

Освещены вопросы, связанные с установлением особенностей правового 

регулирования административно-правового статуса государственного 

служащего в системе правоохранительных органов путем определения 

специфики нормативного закрепления административно-правового статуса 

государственного служащего в Федеративной Республики Германия, 

Французской Республики, Республики Польша, Соединенных Штатах Америки. 

Предложено внесение изменений в действующее законодательство, 

направленных на совершенствование правового регулирования 

административно-правового статуса государственного служащего 

правоохранительного органа. 

Ключевые слова: административно-правовой статус, гарантии, 

государственная служба, обязанности, ответственность, права, 

правоохранительные органы, принципы, регулирование. 

 

Yermak O.O. Legal regulation of the administrative status of a public 

servant in the system of law-enforcement bodies: a comparative analysis. – 

Manuscript. 

The dissertation on obtaining a scientific degree of the doctor of juridical sciences 

on a specialty 12.00.07 – administrative law and procedure; finance law; information 

law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

In the dissertation, the complex, systematic and comparative research of legal 

regulation of the administrative and legal status of civil servants of law enforcement 

agencies is carried out. 
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Scientific conclusions on certain aspects of the administrative and legal status of a 

civil servant in the system of law enforcement agencies are analyzed. The main 

directions of the researches of scientists who at various stages were engaged in 

studying problems which are connected with: public service in law enforcement 

agencies is investigated; the features of the administrative and legal status of a civil 

servant in the law enforcement system, the characteristics of certain elements of the 

administrative and legal status of a civil servant in the law enforcement system, the 

implementation of comparative analysis with other categories of employees, etc. are 

highlighted. 

It is noted that the legal basis of the administrative and legal status of a civil 

servant in the system of law enforcement agencies has a multilevel structure, which 

conditionally consists of four levels, namely: 1) the Constitution of Ukraine; 2) Laws 

of Ukraine; 3) other regulations; 4) job descriptions, regulations, recommendations of 

authorized bodies. 

It is proposed that the term “civil servant of a law enforcement agency” means a 

citizen of Ukraine who holds a civil service position in a law enforcement agency, 

receives a salary from the state budget and exercises the powers established for this 

position, directly related to the tasks and functions of such law enforcement agency, 

as well as adheres to the principles of civil service, as well as those on the basis of 

which the activities of the law enforcement agency in which the person serves. 

It is noted that a civil servant of law enforcement agencies has: 1) general 

characteristics (regardless of the state body in which the person serves); 2) specific 

features (related to the functional purpose of the state body), which must be taken 

into account when classifying civil servants of law enforcement agencies, as they are 

also criteria for graduation. 

The division of the rights of civil servants of the law enforcement body into 

general and special rights is determined, which together form a single element of the 

administrative and legal status of a civil servant of the law enforcement agency. 

It is determined that guarantees as an element of the administrative and legal 

status of a civil servant of a law enforcement agency are a set of guarantees of 

economic, political, social, legal nature assigned to civil servants of law enforcement 

bodies by normative legal acts. 

It is argued that the mechanism of protection of rights and guarantees of a civil 

servant of a law enforcement agency in a broad sense includes: 1) the institutional 

system of entities that protect the rights and guarantees of a civil servant of law 

enforcement agencies; 2) state protection of civil servants of law enforcement 

agencies, the list of which is defined by the Law of Ukraine “On State Protection of 

Court and Law Enforcement Officials”; 3) measures to protect the rights and 

guarantees taken directly by a civil servant of a law enforcement agency. 

It is determined that duties as an element of the administrative and legal status of 

a civil servant of a law enforcement body are a measure established by administrative 

and legal acts of proper and necessary behavior of a civil servant during his service in 

a law enforcement body. 

It is proposed to classify the responsibilities of civil servants of law enforcement 

agencies into four main groups: 1) those enshrined in constitutional norms; 2) those 
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enshrined in the legislation on civil service, which are common to all civil servants; 

3) those that are enshrined in special acts of legislation, which regulate the activities 

of law enforcement agencies in general, the effect of which extends to all civil 

servants of law enforcement agencies; 4) those that are enshrined in special acts of 

legislation, which regulate the activities of certain law enforcement agencies, the 

effect of which extends only to employees of these bodies. 

It is noted that all civil servants of the law enforcement agency have the 

responsibility to observe official discipline, and on the one hand, the heads of the law 

enforcement agency are responsible for ensuring official discipline. 

It is proposed that the term “legal responsibility of a civil servant of a law 

enforcement agency” be understood as the application by authorized entities in the 

manner prescribed by law to a civil servant of a law enforcement agency of penalties 

and coercive measures for committing a disciplinary offense, administrative or 

criminal offense, misconduct. 

It is proved that a civil servant of a law enforcement body can be brought to 

disciplinary, administrative, material and criminal liability. Each type of 

responsibility is described. 

The conceptual bases of development of the institute of civil service in law 

enforcement bodies are outlined. 

It is established that the passage of civil service in law enforcement agencies is 

based on: 1) general legal principles, which are defined in the Law of Ukraine “On 

Civil Service”; 2) special legal principles, which are defined in a special law of the 

relevant law enforcement agency. 

Issues related to the establishment of the peculiarities of the legal regulation of 

the administrative and legal status of civil servants in the law enforcement system by 

determining the specifics of the normative consolidation of the administrative and 

legal status of civil servants in Germany, France, Poland, and the United States. 

It is proposed to amend the current legislation aimed at improving the legal 

regulation of the administrative and legal status of a civil servant of a law 

enforcement agency. 

Key words: administrative and legal status, civil service, duties, guarantees, law 

enforcement agencies, principles, regulation, responsibilities, rights.  
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	– практичній діяльності – державними службовцями під час проходження служби в правоохоронних органах;
	– правозастосовчій діяльності – під час розробки проєктів нормативно-правових актів щодо проходження державної служби в правоохоронних органах;

