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АНОТАЦІЯ 

 

Єрмак О.О. Правове регулювання адміністративно-правового статусу 

державного службовця в системі правоохоронних органів: порівняльний 

аналіз. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

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 

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 
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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. 



 

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. 

 

ABSTRACT 

 

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

the system of law-enforcement bodies: a comparative analysis. – Qualifying scientific 

work on the rights of the 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. 

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 
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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 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 
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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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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

 

 

Держмитслужба України 

 

 

 Державна митна служба Украіни 

 

КУ, Конституція 

 

 Конституція України 

 

 

КУпАП 

 

 Кодекс України про адміністративні 

правопорушення 

 

 

ДБР  

 

 Державне бюро України 

 

 

 

 

  



 

ВСТУП 

 

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, 
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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 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. 

Аналіз останніх досліджень. 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.  
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У працях вищезгаданих учених відображено актуальні проблеми щодо 

правового регулювання адміністративно-правового статусу державних 

службовців окремих державних органів, пов’язані з необхідністю 

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; 

– 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; 
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– 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 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, 
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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 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 
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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; 

– 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 
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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 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 наукометричних баз, 2 статті – у зарубіжних наукових 

виданнях, а також у 10 тезах доповідей на науково-практичних конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Загальний обсяг дисертації становить 

356 сторінок, у т. ч. основного тексту – 290 сторінок. Список використаних 

джерел налічує 300 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В СИСТЕМІ 

ПРАВОВОХОРОННИХ ОРГАНІВ 

 

1.1. Стан та напрями розвитку наукової думки щодо 

адміністративно-правового статусу державного службовця в системі 

правоохоронних органів 

 

Важливим аспектом дослідження адміністративно-правового статусу 

державного службовця в системі правоохоронних органів є визначення 

глибини доктринального аналізу різноманітних аспектів цього питання у 

науковій думці. При цьому, вважаємо за необхідне наголосити на широкому 

спектрі наукового пошуку, який охоплює теоретичні, практичні та правові 

аспекти проходження державної служби в правоохоронних органах. 

З метою проведення дослідження наукових висновків щодо окремих 

елементів адміністративно-правового статусу державного службовця 

правоохоронного органу, проаналізуємо основні напрямки розвідок вчених, 

які на різних етапах займались вивченням проблем, яких пов’язано із 

визначенням поняття категорій «правовий статус», «адміністративно-

правовий статус», «система правоохоронних органів», «юридична 

відповідальність»; виокремленням особливостей проходження державної 

служби в окремих правоохоронних органах і т.д.  

Розглянемо питання сучасного стану та напрямків розвитку наукової 

думки щодо адміністративно-правового статусу державного службовця в 

системі правоохоронних органів через призму наукових результатів 

викладених вітчизняними та зарубіжними авторами у монографічній 

літературі та періодичних наукових публікаціях, проведемо порівняльний 

аналіз наукових підходів. 



 

Слід зазначити, що вагомого значення при дослідженні проблематики 

визначення адміністративно-правового статусу державного службовця в 

системі правоохоронних органів мають загальнотеоретичні висновки, що 

стосуються службового права. До прикладу, цікавими є висновки 

В.В. Васильківської щодо особливостей правового регулювання статусу 

державного службовця у контексті ухвалення Законів України «Про 

державну службу» 2015 р. та адаптації інституту державної служби до 

стандартів Європейського союзу [26].  

У посібнику «Державна служба України» 2020 р. Л.Р. Білою-Тіуновою 

виокремлено ознаки, яких притаманно державному службовцеві, а 

саме: громадянство України; здійснення публічної, професійної, політично 

неупередженої діяльності в державних органах, яку пов’язано з практичним 

виконанням завдань і функцій держави; заміщення посади державної служби 

в органі державної влади, іншому державному органі, його апаратові 

(секретаріатові); наділення певним обсягом державно-владних/державних 

повноважень; здійснення професійної діяльності від імені держави для 

забезпечення державного інтересу; отримання заробітної плати за рахунок 

коштів державного бюджету [16].  

У дисертаційному дослідженні О.М. Стеця (2021 р.), яке присвячено 

сутності державно-службових відносин, зазначено, що поняття «правовий 

статус державного службовця» є багатогранним та різноаспектним явищем. 

Науковцем обґрунтовано тезу про те, що відмежування правового статусу 

державного службовця від усіх інших осіб лежить у площині її 

правосуб’єктності, головним чином дієздатності, оскільки правоздатність є 

однаковою і рівною для всіх. Так, право на отримання статусу державного 

службовця – елемент правоздатності суб’єктів державно-службового права, 

однак реалізувати його може тільки особа, яка відповідає визначеним 

загальним та спеціальним вимогам [268]. Тобто, сучасний етап наукових 

розвідок пов’язаний із постійними реорганізаційними процесами в системі 

державних органів (в тому числі й правоохоронних), динамікою змін 
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законодавства про проходження державної служби, що й зумовило 

необхідність розроблення значного теоретичного підґрунтя та практичних 

рекомендацій. 

Одночасно, звернення до наукових висновків щодо теми цього 

дослідження потребує розуміння того, що є 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. Незважаючи на реформування службового законодавства, 

корисними є висновки, яких зроблено у період з грудня 1993 по травень 2016 

р. Наприклад, Ю.П. Битяком з питань, що безпосередньо стосуються статусу 

державного службовця, розглянуто характеристики посади державного 

службовця як фактору, що детермінує його статус. Зокрема, виокремлено в 

системі посад державної служби політичні, адміністративні, патронатні; 

адміністративні посади класифіковано на цивільні і мілітаризовані [15]. 

Аналогічно, невід’ємною частиною характеристики адміністративно-

правового статусу державного службовця є праці: В.Я. Малиновського, яким 

визначено правовий статус державних службовців як сукупність прав, 

обов’язків, свобод, обмежень, відповідальності, що встановлені законами і 

гарантовані  авторитетом держави [126]; А.П. Альохіна і Ю.М. Козлова, 

якими стверджено, що адміністративно-правовий статус державних 

службовців передбачає наступне: права та  обов’язки встановлюються у 

межах компетенції органів, в яких вони перебувають на державній службі; 

діяльність державного службовця підпорядкована виконанню завдань, 

покладених на відповідний орган, і має офіційний характер; законні приписи 

і вимоги державного службовця повинні виконуватися усіма, кому їх 

адресовано; вони мають право на просування по службі, тобто на службову 

кар’єру [6]; С.Д. Дубенко, яким встановлено, що державний службовець 

володіє певним правовим статусом, який є сукупністю прав, свобод, 

обов’язків, обмежень, заохочень, відповідальності, що встановлені 



 

законодавством і гарантовані державою [51]; Б.М. Габрічідзе і 

О.Г. Чернявського, якими до елементів правового статусу державного 

службовця, крім іншого, віднесено грошове утримання державного 

службовця, пенсійне забезпечення державного службовця [34]. Окремим 

вектором є праці, яких присвячено адміністративно-правовому статусу 

державних службовців окремих правоохоронних органів, наприклад, 

С.В. Васильєва «Правовий статус працівників міліції УСРР у 20-х роках ХХ 

ст.» [24], М.О. Іллічів «Адміністративно-правове становище посадової особи 

органів внутрішніх справ України» [93]. 

Слід зазначити, що проблематика адміністративно-правового статусу 

державного службовця правоохоронного органу нерозривно пов’язана з 

тлумаченням системи правоохоронних органів, що станом на теперішній час 

не є єдиним. Наприклад, В.О. Боняк виокремлено два існуючих підходи до її 

визначення: як сукупності правоохоронних органів; по-друге, як складного 

соціально-правового явища, що структурно включає до себе правоохоронні 

органи та інші її елементи [18, с. 67]. Слушним є висновки О.Г. Братко, яким 

розкрито поняття правоохоронної системи як більш об’ємне, ніж система 

правоохоронних органів. Автором зазначено, що до правоохоронної системи 

належать не тільки спеціальні правоохоронні органи, а й інші органи держави 

правоохоронного призначення, а також юридичні засоби та методи правової 

охорони і правові норми [20, с. 48]. У цьому напрямі корисними є висновки, 

яких зроблено A.M. Бандуркою [12],С.М. Лиховою [123], В.Н. Карташовим 

[98],Т.А. Плугатар [160],О.Л. Соколенко [262] та рядом інших. 

Значна частина наукових досліджень присвячена юридичній 

відповідальності державних службовців, або ж працівників окремих 

правоохоронних органів. Враховуючи важливість інституту юридичної 

відповідальності зупинимось більш детально на характеристиці деяких 

дисертаційних робіт. 

Наприклад, дисертацію О.О. Губанова на тему «Юридична 

відповідальність публічних службовців: порівняльно-правове дослідження 
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(2020 р.) присвячено комплексному порівняльно-правовому дослідженню 

юридичної відповідальності публічних службовців. Автором системно 

досліджено питання публічної служби як явища правової дійсності та її ролі 

в Україні і країнах Європейського союзу, окреслено види публічної служби в 

Україні; розкрито службове право в системі адміністративного права; 

проаналізовано питання адаптації національного законодавства до 

законодавства Європейського союзу у сфері публічної служби та інші 

питання. 

Заслуговують на увагу висновки, здійснені науковцем на підставі 

аналізу розвитку наукових думок та національного законодавства про те, що 

публічна служба є одним із видів суспільно-корисної діяльності людини, яка 

пов’язана, по-перше, з публічним управлінням, адже реалізується у сфері 

внутрішньо-організаційних відносин органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, по-друге, з соціально-культурним 

обслуговуванням людей, адже полягає в служінні інтересам народу України 

чи інтересам окремої територіальної громади, якщо мова йде про публічну 

службу на регіональному чи місцевому рівнях. 

Запропоновано публічну службу розглядати в трьох взаємопов’язаних  

аспектах: інституційному, юридичному та функціональному. При цьому, 

розгляд публічної служби у функціональному аспекті дозволив автору серед 

загальних ознак, що притаманні сьогодні публічній службі, виділити 

наступні: а) це публічна діяльність; б) це професійна (в тому числі політична) 

діяльність; в) це діяльність, яка пов’язана, як правило, із розумовою працею; 

г) це діяльність, яка здійснюється на платній основі; ґ) це діяльність, яка 

здійснюється особами, що займають посади в державних органах та органах 

місцевого самоврядування; г) це діяльність, яка спрямована на здійснення 

суспільно публічних функцій чи надання публічних послуг [41. c. 2-3]. 

Зазначимо, що теоретичні напрацювання О.О. Губанова слугують 

фундаментальною основою для подальших досліджень іншими науковцями в 

сфері адміністративного права. 



 

Важливу проблематику механізму державного захисту суддів та 

працівників правоохоронних органів висвітлив в своїй дисертації на тему 

«Адміністративно-правовий механізм державного захисту суддів та 

працівників правоохоронних органів» (2020 р.) І.В. Петрішак [155]. Автором 

виокремлено групи суб’єктів, що мають право на забезпечення державного 

захисту, до яких серед іншого віднесено й працівників правоохоронних 

органів та їх близьких родичів осіб. 

Слушними видаються висновки науковця про те, що Законом України 

«Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» [183] 

визначено невичерпний перелік суб’єктів, які мають право на отримання 

державного захисту. Внаслідок неоднакового застосування законодавства 

щодо підстав та процедури ініціювання застосування державного захисту та 

суб’єктів, які мають право на державний захист, вказана діяльність є 

малоефективною та часто порушує права та інтереси працівників 

правоохоронних органів та суду. Тому І.В. Петрішак наголошує на 

необхідності встановлення кола суб’єктів, яких наділено правом на 

забезпечення державного захисту, що дозволить окреслити адміністративно-

правовий механізм державного захисту працівників правоохоронних органів 

та суду. 

Підтримуючи в повній мірі вищезазначену позицію автора, вважаємо 

що встановлення кола суб’єктів, яких наділено правом на забезпечення 

державного захисту має значення й при визначення адміністративно-

правового статусу державного службовця правоохоронного органу, оскільки 

дозволяє визначити працівників, на яких поширюється державний захист.  

Щодо дослідження принципів, то ґрунтовними є висновки, яких 

зроблено С.В. Чирик в дисертації на тему «Принципи адміністративної 

діяльності патрульної поліції» (2018 р.). Так, автор пропонує під терміном 

«принципи адміністративної діяльності патрульної поліції» розуміти вихідні, 

об’єктивно зумовлені, універсальні засади, що характеризуються загальною 

значущістю, імперативністю, на підставі яких виникають відносини між 
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патрульною поліцією та об’єктами забезпечення їхнього права на охорону 

здоров’я, формується та функціонує механізм адміністративно-правового 

забезпечення права військовослужбовців Збройних Сил України на охорону 

здоров’я. 

Окрім цього, С.В. Чирик цілком обґрунтовано відзначає, що система 

законодавства України щодо принципів адміністративної діяльності 

патрульної поліції не обмежується Законом України «Про Національну 

поліцію» [228] та міжнародними договорами України. Автор до 

адміністративно-правових актів з питань адміністративної діяльності 

патрульної поліції відносить: міжнародні договори, згоду на обов’язковість 

яких надано Верховною Радою України; закони та інші акти, що мають силу 

закону (наприклад, закони України «Про запобігання корупції», «Про 

адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі», 

«Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки»); постанови Верховної Ради України; укази Президента України; 

постанови Кабінету Міністрів України; акти центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, акти органів місцевого самоврядування, а також рішення 

Конституційного Суду України та ін. 

Наділені практичним значенням пропозиції, яких здійснено на основі 

аналізу законодавства різних зарубіжних держав щодо визначення та 

класифікації окремих правових принципів організації та адміністративної 

діяльності патрульної поліції, а саме: 1) визначення рівня стандартів 

обслуговування; 2) інформація та гласність; 3) вибір і консультація; 

4) допомога та ввічливість; 5) виправлення помилок; 6) оптимальне 

обслуговування у межах витрачених коштів; 7) повага і захист людської 

гідності; 8) взаємність (співпраця) з іноземними та міжнародними органами 

правопорядку; 9) централізм в організації та управлінні; 10) публічність; 

конспірація; 11) поєднання гласних і негласних методів і засобів у 

визначених законом випадках; 12) обов’язковість для громадян і посадових 

осіб законних вимог працівників поліції; 13) принцип підтримання 



 

постійного зв’язку з населенням дільниці обслуговування; 

14) конституційність; відповідальність.  [ 286, c. 7-8]. 

Тематиці принципів присвячені також роботи О.А. Мілієнко на тему 

«Принципи гласності і відкритості в адміністративному судочинстві України: 

теорія, досвід реалізації та адаптації до європейських стандартів» (2016 р.), а 

також К.В. Бережна на тему «Імплементація принципів організації і 

діяльності інститутів Європейського Союзу в адміністративне законодавство 

України» (2017 р.) [ 136]. 

Деякі із запропонованих принципів можуть бути включені в систему 

принципів проходження державної служби в правоохоронних органах.  

Натомість, дисертаційне дослідження О.В. Поклад присвячено не менш 

цікавій та актуальній темі «Громадський контроль за діяльністю поліції», в 

якому автор визначає пропонує визначити громадський контроль за 

діяльністю поліції як форму реалізації конституційних прав громадян на 

участь в управлінні державними справами, яка знаходить свій прояв через 

гарантовану державою та законом можливість звернення до поліції для 

отримання публічних правоохоронних послуг, здійснення впливу на 

діяльність поліції з метою удосконалення її діяльності із захисту прав і 

свобод громадян через участь в прийнятті організаційних поліцейських 

рішень, взаємодії з поліцією у забезпеченні публічного порядку та безпеки 

шляхом створення добровільних громадських формувань правоохоронного 

спрямування[161. c. 4].  

Питання визначення юрисдикції адміністративного суду щодо 

вирішення справ у сфері публічної служби стало предметом дослідження 

дисертаційного дослідження О.С. Булгакова. Науковцем, серед іншого, 

досліджено наукові підходи до визначення ознак публічної служби, що 

дозволило визначити її як діяльність спеціально уповноважених суб’єктів 

щодо реалізації влади через виконання завдань і функцій держави, 

спрямованих на забезпечення публічних інтересів, особами на постійній 

професійній відплатній основі за рахунок бюджетних коштів в органах 
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публічного управління на підставі адміністративно-правового акту 

призначення на посаду. 

Набули подальшого розвитку пропозиції автора щодо визначення 

критеріїв юрисдикції адміністративних судів у вирішенні спорів у сфері 

публічної служби, в основу розуміння яких покладено встановлення 

сукупності предметних та функціональних повноважень суду, а також 

встановлення характеру спірних правовідносин [22, c. 6]. Подібна тема -

«Реалізація права на справедливий суд в адміністративному судочинстві 

України» (2018 р.) була досліджена М.М. Гімоном, який вивчив право на 

справедливий суд не тільки з позиції забезпечення його реалізації з позиції 

фізичних осіб, а також і суб’єктів владних повноважень [36. с. 4-5]. 

Слід зазначити, що звернення до суду є також і дієвим способом 

захисту прав та інтересів державних службовці правоохоронних органів від 

незаконних посягань та порушень їх законних прав, інтересів, гарантій та 

свобод.  

Питання звільнення з публічної служби як захід запобігання корупції 

досліджувалось в дисертації (2018 р.) С.О. Конєвою. Авторка прийшла до 

обґрунтованого висновку, що корупція, будучи негативним суспільним 

явищем, проникаючи у структуру публічної влади, руйнує демократичні 

засади суспільства та є причиною гальмування інтеграційних процесів в 

Україні [111,с. 3]. 

Ще одним способом протидії корупції є запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів. Саме цій тематиці присвячена дисертація 

С.В. Рівчаченка (2017 р.), в якій вперше здійснено класифікаційний розподіл 

конфлікту інтересів за авторськими критеріями: 1) за суб’єктами запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів; 2) за суб’єктами, у яких виник 

конфлікт інтересів; 3) за правовим статусом юридичних осіб, у яких може 

виникнути конфлікт інтересів; 4) за підставами виникнення конфлікту 

інтересів; 5) за заходами врегулювання конфлікту інтересів; 6) за заходами 

запобігання конфлікту інтересів. Автором удосконалено розуміння 



 

принципів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу 

протидії корупції, у зв’язку з чим запропоновано розробити проект 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів як способу протидії корупції в Україні», в якій би не 

тільки закріплювались пріоритетні напрями діяльності держави у сфері 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а й визначалися основні 

принципи цієї діяльності [251, c. 6]. 

Набувають особливої актуальності дослідження щодо вирішення спорів 

та пошук альтернативних засобів вирішення адміністративних спорів. В 

цьому аспекті, відмітимо дисертаційну роботу Н.В. Боженко на тему 

«Адміністративно-правове забезпечення медіації як способу вирішення 

адміністративних спорів» (2018 р.). Авторка наголошує, що ефективність 

медіації визнана європейським співтовариством, яке рекомендує її 

застосування на досудовому етапі (згідно статистичних даних, 83–85 % 

процедур медіації у розвинених європейських країнах є успішними, у 5–10 % 

випадків учасники процедури доходять повної або часткової згоди протягом 

короткого часу після цієї процедури). Відповідно до Угоди про асоціацію 

України з Європейським Союзом, підписаної Україною, забезпечення 

верховенства права та доступу до правосуддя має включати як досудові, так і 

позасудові методи вирішення спорів. Усвідомлення важливості поширення 

альтернативних судочинству способів розв’язання правових спорів відкриває 

нові перспективи утвердження засад правової держави в Україні, а їх 

урізноманітнення є показником зрілості правової системи країни та 

готовності держави до співпраці, обумовлює зростання рівня правової 

культури її громадян [17, c. 3]. 

Вважаємо, що інститут медіації буде корисно запровадити на 

нормативному та практичному рівнях для врегулювання трудових спорів та 

конфліктів, які виникають при проходженні державної служби в 

правоохоронних органах.  
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Доцільним видається звернення уваги на дисертацію Ю.І. Цвіркун, 

присвячену темі «Розгляд та вирішення в адміністративному судочинстві 

справ щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів 

публічної адміністрації» (2020 р.). У дисертації наведено теоретичне 

узагальнення та нове вирішення наукової проблеми – визначення на підставі 

аналізу доктринальних та нормативних джерел теоретико-прикладних основ 

розгляду та вирішення в адміністративному судочинстві справ щодо 

оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної 

адміністрації [282, с.3] Схожій тематиці свою дисертаційну роботу присвятив 

В.В. Тильчик, який дослідив теоретико-методологічні та правові засади 

вирішення адміністративними судами спорів у сфері публічно-правових 

відносин [272]. 

В межах нашого дисертаційного дослідження важливим видається 

дослідження питань, пов’язаних із вирішенням в адміністративному 

судочинстві справ щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності 

дисциплінарних комісій, уповноважених здійснювати дисциплінарні 

провадження відносно державних службовців правоохоронних органів, як 

колегіальних суб’єктів публічної адміністрації. 

Цікавою видається монографія В. В. Чумак на тему «Адміністративно-

правові засади діяльності поліції Грузії, країн Балтії та України: 

порівняльний аналіз», присвячену комплексному дослідженню актуальних 

теоретико-методологічних, нормативно-правових, організаційних і 

практичних питань адміністративно-правових засад діяльності поліції Грузії, 

країн Балтії та України. В монографії розкрито основні поняття та ознаки 

базових категорій, серед яких: поліція, поліцейська діяльність, 

адміністративно-правові засади, адміністративно-правовий статус та 

адміністративна правосуб’єктність.  

Цікавим видається встановлення та визначення європейських 

принципів діяльності поліції, їх співвідношення з вітчизняними принципами 

діяльності поліції, на основі здійснення їхнього аналізу автором 



 

запропоновано класифікацію принципів діяльності поліції. З’ясовано 

особливості реалізації форм і методів діяльності поліції у сучасних державах. 

Окрім цього, надається змістовна характеристика адміністративно-правових 

засад превентивної та інтервенційної діяльності поліції Грузії та країн Балтії. 

Удосконалено зміст роз’яснювально-превентивної діяльності як складової 

соціального управління. Розглянуто актуальні питання зміни сутності 

інституту дільничного інспектора поліції на офіцера «першого контакту». На 

основі аналізу й узагальнення зарубіжного досвіду адміністративно-правових 

засад діяльності поліції Грузії та країн Балтії сформульовано положення, 

висновки, практичні пропозиції та рекомендації щодо удосконалення 

адміністративно-правових засад організації та діяльності поліції в Україні з 

урахуванням успішного міжнародного досвіду. [288]. 

Немало важливими для повноцінного та ефективного функціонування 

будь якого органу є кадрове забезпечення в правоохоронних органах. У 

зв’язку з чим, доцільно вказати на дисертацію П.В. Євдокимова на тему 

«Адміністративно-правове регулювання реалізації кадрового забезпечення в 

органах публічної адміністрації в Україні» (2020 р.). Науковець відзначає, що 

сьогодні державна кадрова політика повинна перетворитися на базовий 

фактор підвищення ефективності публічного управління. Сутність кадрового 

забезпечення, на думку автора, полягає в урегулюванні нормами 

адміністративного права діяльності уповноважених суб’єктів із реалізації 

кадрової політики держави з метою забезпечення функціонування публічного 

управління, яке здійснюється в умовах ринкової економіки з урахуванням 

демократичних засад побудови нашої держави та з огляду на пріоритет 

забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи шляхом наповнення 

організаційних структур системи публічного управління відповідними за 

професією та кваліфікацією кадрами, створення в них мотивації до 

ефективної діяльності, організації їх ефективного використання, 

професійного й соціального розвитку, досягнення раціонального ступеня 

мобільності, а також соціального захисту персоналу [53, c. 3, 9].  
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В свою чергу, темою дисертаційного дослідження І.О. Чухлебова стала 

тема  «Правове регулювання інформаційного забезпечення кадрової політики 

органу публічної адміністрації в Україні». Цікавими видаються дослідження 

автора, згідно яким автор приходить до висновків, що загалом сучасний стан 

інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації, за результатами анкетування їх працівників (42,2 %) та 

працівників їх кадрових підрозділів (45,6 %), визначається як достатній, 

проте такий, що має окремі неврегульовані нормами права аспекти кадрової 

роботи. Ці недоліки, на думку зазначених категорій осіб, не дозволяють 

повною мірою реалізувати всі можливості щодо побудови кар’єри на 

публічній службі (19 %, 22,8 %); використати весь спектр соціальних 

гарантій для державних службовців та працівників органів місцевого 

самоврядування (13,8 %, 18,1 %), а також створюють нестачу кадрів в одних 

підрозділах та перенасичення кадровим потенціалом в інших (22 %, 19,6 %). 

що загалом знижує ефективність роботи органів публічного адміністрування. 

На думку, науковця усунення недоліків правового регулювання 

інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації дозволить значно підвищити ефективність їхньої роботи. 

Запровадження нових, апробованих іноземною практикою підходів до 

відбору, розстановки та переміщення кадрів в органах публічної 

адміністрації, їх професійного навчання та підвищення кваліфікації потребує 

якісної інформаційної підтримки. Від рівня інформаційного забезпечення 

діяльності кадрових служб та служб управління персоналом органів 

публічної адміністрації залежить професійна якість їх працівників, якої від 

них очікує громадянське суспільство України, а, відповідно, і 

результативність реформ, що ними проводяться [289. c. 3]. 

Будь-які правовідносини супроводжуються процедурами, за 

допомогою яких реалізуються права, повноваження, компетенція, 

здійснюються заходи щодо притягнення до відповідальності та ін. Тому в 

даному випадку слушними видаються висновки А.М. Школика, здійснені в 



 

дисертації на тему «Адміністративне-процедурне законодавство в Україні: 

становлення та систематизація» (2021 р.). Автором окреслено найважливіші 

критерії, за якими відрізняються модифікації обраної певними країнами 

моделі систематизації адміністративно-процедурного законодавства в 

державах, що належать до континентальної та англо-американської правових 

систем та ухвалили свого часу загальний акт (закон чи кодекс) про 

адміністративну процедуру. Науковцем рекомендовано відійти від наявного 

вузького підходу до правового забезпечення у проєкті Закону України «Про 

адміністративну процедуру» лише рішень суб’єктів публічного 

адміністрування, названих адміністративними актами, та включити до 

законопроєкту юридичні норми, присвячені іншим 6 формам (інструментам) 

публічного адміністрування: загальному розпорядженню, адміністративному 

договору та фактичним (реальним) діям [292, c. 5-6]. 

Неможливо не звернути увагу на дослідження, яких присвячено 

питанням притягнення до відповідальності. Так, Я.В. Задорожна присвятила 

дисертацію на тему «Спосіб вчинення протиправного діяння як ознака 

об’єктивної сторони адміністративного проступку» (2016 р.). Авторка 

наголошує, що на відміну від кримінального права, термін «спосіб вчинення 

адміністративного проступку» ще не зайняв гідного місця в понятійному 

апараті адміністративного права, а тому не отримав чіткого змістовного 

наповнення в теорії адміністративного права. Чинне законодавство у 

формулюванні статей Особливої частини Кодексу України про 

адміністративні правопорушення не завжди чітко визначає спосіб вчинення 

адміністративного проступку, що призводить до помилок у діяльності 

органів адміністративної юрисдикції під час кваліфікації діяння та 

накладенні адміністративного стягнення на порушника. 

Задорожна Я.В. приходить до обґрунтованого висновку, що спосіб 

вчинення адміністративного проступку – це певний порядок, прийоми, 

методи, послідовність вчинення протиправного діяння, які використовує 

порушник у процесі вчинення адміністративного проступку.  
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Одночасно науковець пропонує авторську класифікацію способів 

вчинення адміністративного проступку залежно від змісту способу як певної 

послідовності рухів та прийомів (обман; самовільні дії; способи, які пов’язані 

з протиправним фізичним впливом на предмети матеріального світу та 

втратою ними у зв’язку із цим господарського призначення; способи, які 

пов’язані з незаконним укриттям предметів матеріального світу чи 

інформації; способи, які пов’язані з невиконанням встановлених чинним 

законодавством обов’язків, тощо). Запропонована класифікація відображає 

реально існуючі відмінні властивості відповідних видів способів вчинення 

адміністративних проступків та дає змогу розробляти поняття окремих видів 

способів, які співвідносяться із загальним поняттям як вид і рід. Наголошено, 

що розробка понять таких способів має велике значення для вдосконалення 

законодавчої техніки і правильного застосування норм адміністративно-

деліктного права [90, c.3,15]. 

У цій частині дослідження здійснено аналіз стану наукової думки за 

темою дисертації, встановлено відсутність комплексних робіт, присвячених 

безпосередньо проблематиці правового регулювання адміністративно-

правового статусу державного службовця правоохоронного органу. 

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.  

 Обґрунтовано, що напрямок 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 чим, виявилось можливим виокремити два основних 

напрямки розвитку наукової думки щодо окремих питань, пов’язаних із 

проходженням державної служби в правоохоронних органах: а) перший 

напрямок визначається періодом з грудня 1993 по травень 2016 р.; б) другий 

– з травня 2016 р. по теперішній час. 



 

1.2. Правова основа адміністративно-правового статусу 

державного службовця в системі правоохоронних органів 

 

Для досягнення поставленої мети, з методологічної точки зору, 

необхідно з’ясувати та висвітлити сучасний стан нормативно-правового 

регулювання адміністративно-правового статусу державного службовця 

правоохоронного органу, що в свою чергу надасть можливість зробити певні 

висновки та пропозиції з вдосконалення нормативної бази, яка регламентує 

діяльність правоохоронних органів.  

Говорячи про правову основу адміністративно-правового статусу 

державного службовця в системі правоохоронних органів маємо на увазі 

систему національних та міжнародних нормативно-правових актів, якими: 

визначено адміністративно-правовий статус державних службовців 

правоохоронного органу та інших суб’єктів, що приймають участь у 

службових відносинах; якими встановлено умови вступу на державну службу 

до правоохоронного органу; якими встановлено порядок та умови 

проходження державної служби в правоохоронних органах; якими 

встановлено порядок притягнення до відповідальності, види стягнень; якими 

врегульовано виплата заробітної плати та заохочувальних норм; якими 

окреслено механізм захисту прав та гарантій державних службовців 

правоохоронних органів; якими визначено засади державної політики у сфері 

публічної служби в правоохоронних органах; якими врегульовано мета, 

завдання та функції правоохоронного органу, в якому проходить службу 

державний службовець; якими врегульовано питання житлового, 

соціального, пенсійного забезпечення державних службовців 

правоохоронних органів та ін. 

Правова основа адміністративно-правового статусу державного 

службовця в системі правоохоронних органів має багаторівневу структуру, 

яка умовно складається з чотирьох рівнів, а саме:  
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перший рівень правової основи адміністративно-правового статусу 

державного службовця в системі правоохоронних органів  Конституція 

України (далі  КУ, Конституція);  

другий рівень правової основи адміністративно-правового статусу 

державного службовця в системі правоохоронних органів  Закони України, 

якими врегульовано питання адміністративно-правового статусу державного 

службовця правоохоронного органу;  

третій рівень правової основи адміністративно-правового статусу 

державного службовця в системі правоохоронних органів  інші нормативно-

правові акти, якими врегульовано питання адміністративно-правового 

статусу державного службовця правоохоронного органу;  

четвертий рівень правової основи адміністративно-правового статусу 

державного службовця в системі правоохоронних органів  посадові 

інструкції, положення, рекомендації уповноважених органів, якими 

врегульовано питання адміністративно-правового статусу державного 

службовця правоохоронного органу. 

Необхідно зазначити, що перелік зазначених рівнів не є вичерпним. 

Окрім цього, кожен із них може мати власні підрівні. 

Окремо можна виділити ще один надрівень, до якого віднесено 

міжнародне законодавство, яким врегульовано аспекти адміністративно-

правового статусу державного службовця правоохоронного органу. Однак, з 

даного приводу слід відзначити, що оскільки службове право відноситься до 

внутрішньодержавних процесів, відповідно міжнародних актів, 

ратифікованих в установленому законом порядку з питань проходження 

державної служби в правоохоронних органах не так багато. В основному це 

акти, які мають рекомендаційний характер (зокрема, правила, рекомендації); 

ті, дія яких пов’язана із впровадженням відповідних проєктів, подолання 

транснаціональних проблем, вирішення яких віднесено до компетенції 

правоохоронних органів; ті, дія яких пов’язано із євроінтеграційними 

процесами та ін.  



 

Однак, як правило в міжнародному законодавстві не виділяється 

окремо правове регулювання державної служби в правоохоронних органах, 

або ж якщо і виокремлюється, то не взагалі, а лише стосовно окремих 

правоохоронних відомств. 

Наприклад, Європейські пенітенціарні правила, положеннями яких 

визначено, що персонал пенітенціарних установ виконує важливу суспільну 

функцію, і тому порядок їх набору, професійної підготовки та умови роботи 

повинні забезпечувати їм можливість підтримувати високі стандарти 

поводження з ув'язненими. 

В пенітенціарних органах мають бути розроблені: процедури, які 

забезпечують безпеку персоналу пенітенціарної установи, та які зменшують 

до мінімуму ризик насильства та інших подій, які несуть загрозу безпеці; 

докладні процедури застосування сили. 

Частину V Європейських пенітенціарних правил присвячено питанню 

«Адміністрація і персонал», в якій розкриваються аспекти роботи в 

пенітенціарній установі як державній службі, що полягають у наступному: 

відповідальними за пенітенціарні установи повинні бути органи державної 

влади, не підпорядковані військовому відомству, поліції або карного 

розшуку; керування пенітенціарними закладами повинно здійснюватися в 

етичному контексті, у рамках якого визнається, що до ув’язнених слід 

ставитися гуманно та з повагою до невід’ємної гідності людини; персонал 

має демонструвати чітке усвідомлення мети пенітенціарної системи; 

лідерство у кращому досягненні цієї мети повинно заохочуватись 

керівництвом; обов’язки персоналу є ширшими за обов’язки охоронців і 

повинні враховувати необхідність сприяти ресоціалізації осіб після 

відбування покарання на основі програми позитивної мотивації та допомоги; 

персонал зобов’язаний дотримуватись високих професійних та особистих 

стандартів; пенітенціарне керівництво зобов’язано приділяти пріоритетну 

увагу дотриманню правил для персоналу; персонал зобов’язаний своєю 
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поведінкою і виконанням обов’язків позитивно впливати на ув’язнених та 

викликати в них повагу.  

Ряд положень Європейських пенітенціарних правил стосується вимог 

до підбору персоналу пенітенціарної установи, зокрема в частині: належної 

підготовки (яка повинна надаватися як на початку, так і надалі); заробітна 

плата повинна бути достатньою для залучення і утримання належного 

персоналу; виплати та умови праці повинні відображати відповідальний 

характер роботи в правоохоронному відомстві; визначення статусу, який 

поважається в громадянському суспільстві; приділення підвищеної уваги 

вимогам чесності, гуманності, володінню професійними навичками та 

особистої здатності до виконання складної роботи; призначення 

спеціалізованого персоналу пенітенціарної установи в більшості випадків на 

постійній основі із наданням статусу працівників державної служби, яким 

гарантується робота за умови дотримання трудової дисципліни, 

ефективності, доброго фізичного та психологічного здоров'я і адекватного 

рівня освіти; та ін. [54]. 

Доцільним також в даному випадку буде вказати на Конвенцію 

Міжнародної організації праці, положеннями якої регламентовано прийняття 

участі компетентних органів у системі адміністрації праці настільки це 

відповідає національному законодавству та національній практиці у 

підготовці національної політики стосовно міжнародних питань у галузі 

праці, у представленні держави стосовно таких питань, а також у підготовці 

заходів,  яких слід вжити на національному рівні з цією метою.  

Відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці кожний член, 

який ратифікує цю Конвенцію, здійснює заходи, що відповідають 

національним умовам, для забезпечення, в межах системи адміністрації 

праці, консультацій, співробітництва та переговорів між органами державної 

влади та найбільш представницькими організаціями роботодавців і 

працівників, або, у разі потреби, представниками роботодавців і працівників. 

При цьому, такі заходи повинні здійснюватись на національному, 



 

регіональному та місцевому рівнях, наскільки це сумісно з національним 

законодавством та національною практикою, а також на рівні різних галузей 

економічної діяльності [109].  

При визначенні елементів правового статусу державного службовця 

правоохоронного органу, слід враховувати й положення Міжнародного 

кодексу поведінки державних посадових осіб (1996 р.), яким встановлено 

зобов’язання будь-якого державного службовця діяти в інтересах держави та 

компетентно у відповідності до законів або адміністративних положень, з 

повною доброчесністю. Окрім цього, заслуговують на увагу положення 

Міжнародного кодексу поведінки державних посадових осіб, згідно яких 

державна посада, як вона визначається у національному законодавстві  це 

посада, наділена довірою, яка передбачає зобов'язання діяти в інтересах 

держави. Тому державні посадові особи виявляють абсолютну відданість 

державним інтересам своєї країни, які представлені демократичними 

інститутами влади.  

Згідно Міжнародного кодексу поведінки державних посадових осіб до 

державних службовців висуваються такі вимоги:  

 про виконання своїх обов'язків і функцій компетентно і ефективно у 

відповідності до законів або адміністративних положень і з повною 

доброчесністю; 

 про постійне прагнення того, щоб забезпечити найефективніше і вміле 

розпорядження державними ресурсами, за які вони несуть відповідальність; 

 про те, щоб бути уважними, справедливими і неупередженими при 

виконанні своїх функцій і у відносинах з громадськістю; 

 бути рівними до усіх, ніколи не надавати  будь-яку неправомірну 

перевагу будь-якій групі осіб або окремій особі, не допускати дискримінації 

щодо будь-якої групи осіб або окремої особи; 

 не зловживати іншим чином наданими їм повноваженнями та 

владою [134].  
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Окрему нішу серед міжнародного законодавства, яким врегульовано 

аспекти адміністративно-правового статусу державного службовця 

правоохоронного органу займають акти щодо питань запобігання корупції, 

яка має транснаціональне значення. Наприклад:  

 Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції (2003 р.) 

(ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції 

Організації Об'єднаних Націй проти корупції» від 18.10.2006 р. № 251-V),  

цілями якої є: сприяння вжиттю й посиленню заходів,  спрямованих на більш  

ефективне й дієве запобігання корупції та боротьбу з нею; заохочення, 

сприяння та підтримка міжнародного співробітництва й технічної допомоги в 

запобіганні корупції та в боротьбі з нею, зокрема в поверненні активів; 

заохочення чесності, відповідальності й належного управління громадськими 

справами й державним майном [110];  

 Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 (1999 р.) 

(ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної 

конвенції про боротьбу з корупцією» від 18.10.2006 р. № 252-V), згідно якої 

договірні сторони вирішили шукати спільні шляхи подолання ризиків, які 

створює зростання корупції, та ухвалили План дій, у якому Комітетові 

міністрів доручено забезпечити найшвидшу  розробку міжнародно-правових 

документів відповідно до Програми дій проти корупції з метою розвитку 

співробітництва у галузі боротьби із корупцією, включаючи її зв'язки із 

організованою злочинністю та відмиванням грошей [117]; 

 Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з 

корупцією № ETS 191 (2003 р.) (ратифіковано згідно із Законом України 

«Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про 

боротьбу з корупцією» від 18.10.2006 р. № 253-V) підписано державами – 

членами Ради Європи та іншими держави, вважаючи за доцільне доповнити 

Кримінальну конвенцію про боротьбу з корупцією, з метою запобігання і 

боротьби з корупцією;  вважаючи, що цей Протокол надасть можливість 

ширшого застосування Програми дій проти корупції 1996 року [50]; 



 

 Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (1999 р.) (ратифікована 

згідно із Законом України «Про ратифікацію Цивільної конвенції про 

боротьбу з корупцією» від 16.03.2005 р. № 2476-IV), якою встановлено 

домовленостей впровадження кожною договірною стороною у внутрішньому 

законодавстві ефективних засобів правового захисту осіб, яким заподіяно 

шкоду внаслідок корупційних дій, з метою надання таким особам можливості  

захищати свої права та інтереси, включаючи можливість отримання 

компенсації за заподіяну шкоду. При цьому, умовами відшкодування 

заподіяної шкоди повинно бути: вчинення відповідачем особисто або з його 

дозволу корупційної дії чи невжиття ним розумних заходів для запобігання  

вчиненню корупційної дії; заподіяння шкоди позивачу; та наявність 

причинного зв'язку між корупційною дією та заподіяною шкодою [283]; 

 Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією 

(GRECO)(1998 р.), згідно якої прийнято домовленості про створення Групи 

держав по боротьбі з корупцією згідно з розширеною неповною Угодою, 

визначено початковий строк утворення групи "GRECO" три роки; 

висловлено бажання, щоб всі держави-члени Ради Європи стали членами 

групи "GRECO" найближчим часом [278]; 

 Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) від 05.05.1998 

р., яким визначено, що метою Групи держав по боротьбі з корупцією є 

удосконалення компетентності її членів в боротьбі з корупцією для вжиття 

заходів через динамічний процес спільного оцінювання методів проведення 

та однакового впливу згідно з їхніми зобов'язаннями в цій сфері [267]. 

Перший рівень правової основи адміністративно-правового статусу 

державного службовця в системі правоохоронних органів становить 

Конституція, яка є Основним законом держави, норми якого регулюються усі 

найважливіші сфери суспільного життя. При цьому, аналіз положень КУ дає 

підстави стверджувати, що питання захисту державних службовців 

правоохоронних органів ними окремо не врегульовано. Така ситуація 

негативно відображається на захисті правового статусу державних 
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службовців в цілому, а також тих, що проходять службу в правоохоронних 

органах  зокрема, оскільки дає можливість законодавцю вносити зміни до 

законів та нормативно-правових актів, якими часто звужуються права та 

гарантії державних службовців правоохоронної сфери. До прикладу, така 

ситуація мала місце із зменшенням виплат в частині пенсійного забезпечення 

державних службовців, відміни надбавок за науковий ступінь та знання 

іноземної мови на рівні Закону України «Про державну службу» [187], 

позбавлення роботодавця прямого обов’язку пропонувати державному 

службовцю при скороченні штатної чисельності рівнозначну посаду та 

враховувати переважне право державного службовця при вивільненні у 

зв’язку із реорганізацією державного органу, погоджувати звільнення 

державних службовців з профспілковими органами та ін. 

Одночасно можна говорити, що Конституція все таки містить незначну 

кількість положень, якими врегульовано окремі аспекти правового статусу 

державного службовця та працівника правоохоронного органу. До прикладу, 

ст. 17 Конституції, якою передбачено, що держава забезпечує соціальний 

захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах 

України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей; ст. 

38, якою визначено право вільно обирати і бути обраними до органів 

державної влади, зміст якого проявляється у користуванні громадяни рівним 

правом доступу до державної служби [112]. 

У Рішенні Конституційного Суду № 7-рп/99 від 06.07.1999 р. надано 

офіційне тлумачення положення ч. 1 ст. 38 Конституції, згідно якого суд 

прийшов серед іншого до висновків про те, що ця норма, згідно з якою 

громадяни мають право «вільно обирати і бути обраними до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування», в контексті положень 

ч. 2 ст. 78 Конституції треба розуміти так, що громадянину України надано 

право вільно бути обраним до будь-якого органу державної влади, зокрема до 

Верховної Ради України, до органу місцевого самоврядування – сільської, 

селищної, міської, районної, обласної ради, а також бути обраним сільським, 



 

селищним, міським головою, але реалізувати набутий представницький 

мандат громадянин може тільки в одному з цих органів чи на посаді 

сільського, селищного, міського голови [253]. 

Окрім цього, слід відмітити, що Конституція визначено перелік питань, 

які визначаються виключно законами України, до яких серед іншого 

відносяться:  

1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; 

основні обов’язки громадянина;  

2) основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; 

засади регулювання праці і зайнятості, освіти, культури і охорони здоров’я; 

3) засади митної справи;  

4) організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної 

служби,  

5) організація і діяльність прокуратури, органів досудового 

розслідування, органів і установ виконання покарань;  

6) основи національної безпеки, організації Збройних Сил України і 

забезпечення громадського порядку;  

7) засади цивільно-правової відповідальності;  

8) діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними 

правопорушеннями, та відповідальність за них, та ін.  

Більшість положень Конституції, опосередковано врегульовують права 

та обов’язки державних службовців правоохоронних органів та є загальними. 

При цьому, за характером дії їх можна систематизувати на декілька груп.  

До першої групи пропонуємо віднести конституційні положення, 

якими встановлено відповідні гарантії та регламентовані права. При цьому, 

вважаємо за доцільне здійснення їх градації на підгрупи за відповідними 

напрямками регулювання суспільних відносин.  

До прикладу, першу підгрупу положень КУ, якими опосередковано 

визначені права державних службовців правоохоронних органів становлять 

ті, що випливають із трудового права, до прикладу:  
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 право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 

працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується (ст. 43); 

 створення державою умов для повного здійснення громадянами права 

на працю (ст. 43); 

 гарантування рівних можливостей у виборі професії та роду трудової 

діяльності (ст. 43);  

 право знати свої права і обов’язки (ст. 57);  

 реалізація програм підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до 

суспільних потреб (ст. 43);  

 неприпустимість використання примусової праці (ст. 43); право 

кожного на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не 

нижчу від визначеної законом (ст. 43 );  

 неприпустимість використання праці жінок і неповнолітніх на 

небезпечних для їхнього здоров’я роботах (ст. 43);  

гарантування громадянам захисту від незаконного звільнення (ст. 43);  

захист права на своєчасне одержання винагороди за працю (ст. 43); 

 право працюючих на відпочинок (ст. 45), яке забезпечується з однієї 

сторони наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної 

щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих 

професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час, а з іншої 

визначенням законом максимальної тривалості робочого часу, мінімальної 

тривалості відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідних та 

святкових днів, а також інших умов здійснення цього права та ін. 

Другу підгрупу положень КУ, якими опосередковано визначені права 

державних службовців правоохоронних органів становлять ті, що 

випливають із житлового права, до прикладу:  

 право на житло, яке полягає, у створені державою умов, за яких 

кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у 

власність або взяти в оренду (ст. 47 );  



 

 право отримання громадянами, які потребують соціального захисту, 

житла державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за 

доступну для них плату відповідно до закону (ст. 47). 

До третьої підгрупи положень Конституції України, якими 

опосередковано визначені права державних службовців правоохоронних 

органів можна віднести ті, що стосуються медичного та соціального 

забезпечення, до прикладу:  

 право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування 

(ст. 49);  

 право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у 

разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості 

та в інших випадках, передбачених законом, яке гарантується 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок 

страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також 

бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі 

державних, комунальних, приватних закладів для догляду за 

непрацездатними (ст. 46). 

До другої групи пропонуємо віднести конституційні положення, які 

мають обмежувальний характер, до прикладу: органи виконавчої влади 

здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і 

відповідно до законів України (ст. 6 КУ); підприємницька діяльність 

посадових і службових осіб органів державної влади обмежується законом 

(ст. 42 ) [112]. 

Вважаємо за необхідне звернення увагу на те, що даний перелік не є 

вичерпним. До прикладу, можна навести право на особисту безпеку. З цього 

приводу, буде доречним посилання на висновки, зроблені І.В. Петрішак. Так, 

автор вказує, що конституційні гарантії державного захисту у вигляді 

забезпечення особистої безпеки, на відмінно від державних заходів захисту, 

закріплених в Законі України «Про державний захист працівників суду і 
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правоохоронних органів» [183] розповсюджуються виключно на суддів та 

членів їх сімей, категорія «працівників суду та членів їх сімей» під такий 

правовий захист згідно положень Основного закону не підпадає. Також, на 

думку автора не зовсім коректно використано термін «особиста безпека», яка 

є лише окремим елементом категорії «державного захисту». У зв’язку з чим, 

науковець пропонує внести відповідні зміни в ст. 126 Конституції та Закон 

України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» 

[156, с.109]. 

Окрім цього, слід зазначити, що у національному законодавстві 

відсутнє значення терміну «конституційні засади захисту державних 

службовців правоохоронних органів». При цьому, в окремих нормативно-

правових актах зустрічається термін «захист», що використовується у різних 

значеннях в залежності від сфери відносин, зокрема, як:  

 вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні захисту прав, 

свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, 

засудженого, виправданого, особи [176];  

 як функція управління, яка ініціює дії, спрямовані на усунення 

небезпеки, пов’язаної з виникненням визначеної події, умови або обставин, 

та/або заходи, спрямовані на запобігання виникненню можливої небезпеки 

[196]  та ін.  

У розумінні З.Д. Чуйко, державним захистом є створення надійних 

умов для здійснення чого-небудь; гарантування чого-небудь; захист, охорону 

кого-небудь або чого-небудь від небезпеки; надання (постачання) чогось 

кимось у достатній кількості, створення усіх необхідних умов для здійснення 

чогось, гарантування чогось [287, с. 85]. 

Із урахуванням зазначеного пропонуємо під конституційними засадами 

захисту державних службовців правоохоронних органів розуміти сукупність 

норм Конституції, дія яких прямо або опосередковано спрямована на захист 

прав та гарантій державних службовців правоохоронних органів. [66]. 



 

Вищезазначене дає змогу говорити про те, що більшість норм 

Конституції лише опосередковано регулюють питання конституційних засад 

захисту державних службовців та правоохоронних органів, зокрема в частині 

охорони прав на відпочинок, на рівний доступ до служби в державних 

органах, та ін. І лише незначна частині статей Основного Закону 

безпосередньо врегульовує питання державного захисту державних 

службовців та працівників правоохоронних органів. Тож видається за 

необхідне більш детальне врегулювання в Конституції положень щодо 

здійснення захисту державних службовців та працівників правоохоронних 

органів, що сприятиме утвердженню сталого правового статусу цих категорій 

працівників, та унеможливить звуження їхніх прав та гарантій. 

Характеризуючи другий рівень правової основи адміністративно-

правового статусу державного службовця в системі правоохоронних органів, 

який становлять закони України, першочергово слід вказати на Закон 

України «Про державну службу» [187], який прийнято 10.12.2015 року, а 

набрав чинності 01.05.2016 року. Слід звернути увагу, що з моменту його 

прийняття вже дев’ятнадцять раз вносились різноманітні зміни.  

Структурно Закон України «Про державну службу» складається з 11 

розділів та 92 статей, а саме:  

розділ I «Загальні положення» (наведено загальнотеоретичні засади 

здійснення державної служби, окреслено сферу дії; наведено перелік 

принципів державної служби, детерміновано категорії посад державної 

служби та ін.);  

розділ II «Правовий статус державного службовця» (в якому визначено 

основні права та обов'язки, висвітлені питання підпорядкування, 

врегульовано питання захисту права на державну службу та ін.);  

розділ III «Управління державною службою» (в якому визначено 

систему управління державною службою, питання функціонування Комісії з 

питань вищого корпусу державної служби; окреслено засади роботи служби 

управління персоналом в державному органі);  
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розділ IV «Втуп на державну службу» (в якому висвітлено загальні 

умови вступу на державну службу, врегульовано порядок проведення 

конкурсу, зазначені положення про присягу державного службовця та ін.); 

розділ V «Службова кар’єра» (в якому висвітлено питання 

проходження державної служби, інформація про ранги державних 

службовців; проведення оцінювання результатів службової діяльності та ін.); 

розділ VI «Оплата праці, заохочення і соціальні гарантії (в якому 

висвітлено питання оплати праці, Соціально-побутове забезпечення 

встановлення стимулюючих виплат та ін.);  

розділ VII «Робочий час і час відпочинку державного службовця» (в 

якому визначено робочий час і час відпочинку, наведено види відпусток та 

умови їх отримання  та ін.);  

розділ VIII «Дисциплінарна та матеріальна відповідальність» (в якому 

розкрито сутність службової дисципліни, порядку її забезпечення, 

охарактеризовано засади відповідальності державних службовців та ін.); 

розділ IX «Припинення державної служби» (в якому регламентовано 

підстави для припинення державної служби, встановлено порядок передача 

справ і майна, визначені питання пенсійного забезпечення);  

розділ X «Особливості проходження державної служби в окремих 

державних органах. Патронатна служба» (в якому висвітлено особливості 

проходження державної служби в окремих державних органах, засади 

патронатної служби);  

розділ XI «Прикінцеві та перехідні положення». Цим законом 

визначені правові та організаційні засади забезпечення публічної, 

професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян 

державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також 

порядок реалізації громадянами України права рівного доступу до державної 

служби, що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях. 

Закон України «Про державну службу» є основним нормативно-

правовим актом в системі нормативно-правових актів, яким регламентується 



 

загальні засади адміністративно-правового статусу державного службовця 

правоохоронного органу, врегульовано відносини, що виникають у зв’язку із 

вступом на державну службу, її проходженням та припиненням.  

Статтею 5 Закону України «Про державну службу» передбачено, що  

дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у 

частині відносин, не врегульованих цим Законом [187].  

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.  

Окремі положення Кодексу законів про працю України віднесені до 

законів, якими визначено правові засади правового статусу державного 

службовця правоохоронного органу. До прикладу, це: тривалість роботи 

напередодні святкових, неробочих і вихідних днів (ст. 53); визначення 

вихідних днів (ст. 67); неврахування святкових і неробочих днів при 

визначенні тривалості щорічних відпусток (ст. 781); оплата роботи в 

надурочний час (ст. 106); загальні підстави й умови матеріальної 

відповідальності працівників (ст. 130); межі матеріальної відповідальності у 

випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір 

(ст. 135) і тому подібне [102].  

Окрему підрівень правової основи адміністративно-правового статусу 

державного службовця правоохоронного органу складають закони, якими 

врегульовано діяльність профспілкових органів та встановлено додаткові 

гарантії захисту прав і свобод державних службовців правоохоронних 

органів, до яких можна віднести: Закон України «Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності» [233]; Закон України «Про колективні договори 

і угоди» [222] та ін.  
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Загального значення у визначенні правового статусу державного 

службовця правоохоронного органу має Закон України «Про запобігання 

корупції», яким визначено обов’язок декларування для державних 

службовців та осіб, які претендують на зайняття вакантних посад державної 

служби, антикорупційні обмеження для державного службовця при 

проходженні ним державної служби (наприклад, використання службових 

повноважень чи свого становища, одержання подарунків, одержання 

неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними, сумісництва та 

суміщення з іншими видами діяльності, після припинення діяльності, 

пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, 

спільної роботи близьких осіб [194]. 

Виходячи з спрямування вказаних законів, слід зазначити, що 

нормативно-правові акти, які регулюють адміністративно-правовий статус 

державних службовців правоохоронних органів доцільно класифікувати на 

загальні та спеціальні. При цьому, загальні – це ті, що стосуються 

адміністративно-правового статусу будь-якого державного службовця, а 

спеціальні – державного службовця правоохоронних органів. 

Підтримуючи цю тезу, звернемо увагу на те, що до законів, якими 

визначено систему правоохоронних органів та діяльність окремих 

правоохоронних органів, віднесено Закон України: «Про захист суддів та 

працівників правоохоронних органів та суду [183], Митний кодекс України 

[133], Закон України «Про Національну поліцію» [228], Закон України «Про 

Державну прикордонну службу України» [185], Закон України «Про 

Національну гвардію України» [227], Закон України «Про Службу безпеки 

України» [238] тощо. 

Вагомого значення серед законів, які формують правову основу статусу 

державного службовця правоохоронного органу відіграють ті, що стосуються 

відповідальності державних службовців правоохоронних органів. До 

прикладу, сюди відноситься:  



 

 Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої 

громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-

розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і 

суду», положення якого регулюють порядок відшкодування шкоди, завданої 

громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-

розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду 

[231]; 

 Кодекс адміністративного судочинства України, положення якого 

забезпечують захист прав і свобод громадян від незаконних дій органів 

державної влади та посадових осіб державних органів [100]; 

 Цивільний кодекс України, положення якого регулюють 

функціонування юридичних осіб, що поширюються й на юридичних осіб 

публічного права, якими є кожен державний орган, а також умови 

відшкодування шкоди, завданої посадовою, службовою особою внаслідок 

незаконно прийнятих рішень, дій чи бездіяльності відповідно органів 

державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування  [284]; 

 Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі  КУпАП), 

яким визначено підстави притягнення до юридичної відповідальності 

державних службовців як осіб із спеціальним статусом (наприклад, посадова 

особа чи особа, якої уповноважено на виконання функцій держави; 

військовослужбовець) та особливості адміністративної відповідальності 

військовослужбовців, призваних на збори військовозобов’язаних і 

працівників органів внутрішніх справ, яка має прояв у тому, що названі 

особи за вчинення адміністративного проступку притягуються до 

відповідальності на підставі дисциплінарних статутів, тобто притягуються до 

дисциплінарної відповідальності; визначено порядок накладення 

адміністративних стягнень на державних службовців [103]; 

 Кримінальний кодекс України, яким визначено склади злочинів, які 

можуть бути вчинені державним службовцем як службовою особою [118]; 
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 статути, якими визначено окремі аспекти дисциплінарної 

відповідальності, наприклад: 

Статут внутрішньої служби Збройних Сил України, який визначає 

загальні права та обов’язки військовослужбовців Збройних Сил України і їх 

взаємовідносини, обов’язки основних посадових осіб бригади (полку, 

корабля 1 і 2 рангу, окремого батальйону) та її підрозділів, правила 

внутрішнього порядку у військовій частині та її підрозділах [239]; 

Статут гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України, який 

визначає організацію і порядок несення гарнізонної та вартової служб, права 

і обов’язки посадових осіб гарнізону та військовослужбовців, які 

залучаються для несення цих служб та є обов’язковий для всіх військових 

частин, штабів, організацій, установ і військових навчальних закладів 

Збройних Сил України. Дія цього статуту поширюється на 

військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України, Служби безпеки 

України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби 

України, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної 

охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань, органів спеціального призначення з правоохоронними 

функціями [240]; 

Стройовий статут Збройних Сил України, який визначає стройові 

прийоми і рухи без зброї та із зброєю; строї підрозділів та військових частин 

у пішому порядку і на машинах; порядок виконання військового вітання, 

проведення стройового огляду; місце Бойового Прапора військової частини у 

строю, порядок його внесення і винесення; обов'язки військовослужбовців 

перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання. Дія цього 

Статуту поширюється на військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки 

України, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв’язку 



 

та захисту інформації України, Національної гвардії України, Державної 

прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, 

Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань, органів спеціального призначення з 

правоохоронними функціями [241] тощо. 

Третій рівень правової основи адміністративно-правового статусу 

державного службовця в системі правоохоронних органів становлять інші 

нормативно-правові акти. До прикладу, це: 

 Положення про спеціальні звання працівників і курсантів навчальних 

закладів митної служби, затверджене постановою Кабінету Міністрів 

України № 900 від 16.06.2003 p., яке визначає порядок присвоєння 

спеціальних звань працівникам митної служби і курсантам навчальних 

закладів [212]; 

 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України № 878 від 28.10.2015 p., яким 

визначено, що Міністерство внутрішніх справ України є центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України [207]; 

 Порядок здійснення дисциплінарного провадження, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 1039від 04.12.2019 р., який 

визначає процедуру здійснення дисциплінарними комісіями з розгляду 

дисциплінарних справ дисциплінарних проваджень стосовно державних 

службовців. [215];  

 Положення про проходження служби рядовим і начальницьким 

складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів УРСР № 114 від 29.07.1991 p., яке визначає порядок проходження 

служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, 

їх права і обов'язки [211]; 

 постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
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Положення про Державну податкову службу України та Державну митну 

службу України» № 227 від 06.03.2019 p., згідно якої завтерджено 

Положення про Державну податкову службу України та Державну митну 

службу України [163] тощо. 

 В окремий підрівень можна віднести організаційно-розпорядчі акти з 

питань запобігання корупції, видані окремими відомствами, дія положень 

яких поширюється на державних службовців окремих правоохоронних 

органів, віднесених до структури цих відомств. Наприклад:  

наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Звіту за 

результатами оцінки корупційних ризиків Міністерства юстиції України» 

№ 1512/5 від 27.04. 2021 р. [199];  

Антикорупційна програма Міністерства юстиції України на 2018-2020 

роки, затверджена наказом Міністерства юстиції від 26.04.2018 р. № 1290/5 

[9] та ін. 

Окрім цього, видається за можливе формування ще одного підрівня 

правової основи адміністративно-правового статусу державного службовця в 

системі правоохоронних органів в якості нормативно-правових актів, якими 

врегульовано питання житлового забезпечення державних службовців 

правоохоронних органів, зокрема:  

 Житловий кодекс Української РСР, згідно якого визначено, що 

завданнями житлового законодавства Української РСР є регулювання 

житлових відносин з метою забезпечення гарантованого Конституцією СРСР 

і Конституцією Української РСР права громадян на житло, належного 

використання і схоронності житлового фонду, а також зміцнення законності 

в галузі житлових відносин [87]; 

 Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджені постановою 

Ради Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки від 

11.12.1984 р. № 470 [174], які регулюють облік громадян, які потребують  



 

поліпшення житлових умов, і надання їм у безстрокове користування жилих 

приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду, 

призначених для постійного проживання; 

 постанова Ради Міністрів Української Радянської Соціалістичної 

Республіки «Про службові жилі приміщення» від 04.02.1988 р. № 37, згідно 

якої визначено Перелік категорій працівників, яким може бути надано 

службові жилі приміщення [237]; 

 Положення про порядок надання службових жилих приміщень і 

користування ними в органах прокуратури та Положення про житлово-

побутові комісії в органах прокуратури, затверджені наказом Офісу 

Генерального прокурора від 17.07.2020 р. № 323, яким визначено засади 

надання службових жилих приміщень і користування ними в органах 

прокуратури, а також врегульовано роботу житлово-побутових комісій в 

органах прокуратури [210] та ін. 

Слід відмітити, що більшість актів законодавства, якими врегульовано 

питання забезпечення житлом, прийнято ще за радянських часів. Положення, 

які містять ці акти законодавства вже давно застаріли і не відповідають 

сучасним вимогам, у зв’язку з чим потребують нагального перегляду. 

Значну частину нормативно-правових актів присвячено питанням 

оплати заробітної плати, заохочувальних виплат, наприклад:  

 Порядок виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам та 

іншим працівникам органів прокуратури, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України № 1090  від 09.12.2015 p. [213]; 

 Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державного 

службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової 

відпустки, затверджений  постановою Кабінету Міністрів України № 231 від 

25.03.2016 р. [214]; 

Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних 

відпусток, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 270 від 

06.04.2016 p. [216] тощо. 
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При цьому, в деяких правоохоронних органах наявні власні акти 

законодавства, якими врегульовано порядок виплати окремих складових 

заробітної плати. Наприклад, Інструкція про механізм реалізації норм 

законодавства щодо встановлення стимулюючих та інших виплат, доплат, 

надбавок працівникам Державного бюро розслідувань, порядок та умови їх 

виплати, затверджена наказом Державного бюро розслідувань (далі ДБР) 

№ 513 від 21.09.2020 р. Дія цієї інструкції врегульовує механізм реалізації 

норм законодавства щодо встановлення стимулюючих та інших виплат, 

доплат, надбавок працівникам центрального апарату, територіальних 

управлінь, спеціальних підрозділів, навчальних закладів та науково-

дослідних установ ДБР, що є державними службовцями, працівниками 

Патронатної служби, працівниками, які виконують функції з обслуговування, 

порядок та умови їх виплати [94]. 

Важливо відзначити, що враховуючи велику кількість підзаконних 

нормативно-правових актів, положеннями яких врегульовано питання оплати 

праці та стимулюючих виплат, наявність значних відмінностей щодо тих чи 

інших виплат, вважаємо за необхідне розроблення єдиного нормативно-

правового акту, який би регулював питання оплати праці та заохочувальних 

виплат державним службовцям правоохоронних органів та встановлював 

одинаків підхід по визначенню критеріїв оплати. 

Окрім цього наголосимо, що зміст підзаконних нормативно-правових 

актів повинен відповідати змісту законів, тому станом на теперішній час 

необхідною є адаптації до сучасних умов правозастосування тих 

нормативних актів, яких було прийнято у 90-ті рр. та, якими врегульовано 

питання проходження державної служби в правоохоронній сфері. 

Четвертий рівень правової основи адміністративно-правового статусу 

державного службовця в системі правоохоронних органів становлять 

посадові інструкції, положення, рекомендації уповноважених органів. При 

цьому, особливого значення відіграють підзаконні нормативно-правові акти, 



 

яких розроблено Національним агентством України з питань державної 

служби, зокрема:  

 Порядок розроблення посадових інструкцій державних службовців 

категорій «Б» та «В»», затверджений наказом Національного агентства 

України з питань державної служби № 172-19 від 11.09.2019 р. [173]; 

 наказ Національного агентства України з питань державної служби  

«Про визначення відповідальної особи за оприлюднення інформації у формі 

відкритих даних» № 33-21 від 26.02.2021 р. [177]; 

 Порядок стажування державних службовців, затверджений наказом 

Національного агентства України з питань державної служби № 48 від 

03.03.2016 р. [217] тощо.  

Крім того, Національним агентством України з питань державної 

служби розроблено ряд рекомендації, що стосуються окремих аспектів 

державної служби в цілому, а саме:  

 наказ Національного агентства України з питань державної служби 

«Щодо порядку присвоєння рангів державним службовцям» № 4-р/з від 

04.05.2016 р. [294]; 

 наказ Національного агентства України з питань державної служби 

«Щодо порядку проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних 

посад державних службовців у разі, якщо такий відбір було оголошено до 1 

травня 2016 р.» № 3-р/з від 04.05.2016 р. [295]; 

 наказ Національного агентства України з питань державної служби 

«Щодо суміщення посад державної служби категорії «А» зі статусом 

депутата місцевої ради» № 10-р/з. від 20.05.2016 р. [297] тощо.  

Говорячи про посадові інструкції державних службовців 

правоохоронних органів, слід сказати, що тривалий час не було нормативних 

вимог до їх складення, які б відповідали сучасним потребам, та враховували 

усі зміни в законодавстві. І лише 11.09.2019 рю наказом Національного 

агентства України з питань державної служби № 172-19 затверджено 

Порядок розроблення посадових інструкцій державних службовців категорій 
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"Б" та "В", у якому визначено, що розроблення та внесення змін до посадової 

інструкції здійснюють з дотриманням таких принципів: 

1) відсутність дублювання - у тексті посадової інструкції не мають 

дублюватися однакові за змістом положення; 

2) інформативність - інформація, викладена у посадовій інструкції, має 

бути змістовною та повною; 

3) лаконічність - стисле викладення в посадовій інструкції основної 

інформації, надання переваги простим реченням та уникнення 

дієприкметникових і дієприслівникових зворотів; 

4) обґрунтованість - зазначена в посадовій інструкції інформація 

готується на основі законодавства, завдань, функцій державного органу 

та/або структурного підрозділу, наказів (розпоряджень), доручень керівника 

державного органу; 

5) структурованість - послідовне викладення в посадовій інструкції 

інформації, що передбачає логічний взаємозв'язок її компонентів; 

6) чіткість - інформація, викладена у посадовій інструкції, має 

передбачати зрозуміле та однозначне трактування [173]. Зазначений порядок 

значно полегшив роботу кадрових служб, та відповідно закріпив на 

нормативному рівні єдині правила підготовки посадових інструкцій. Однак, 

питання підготовки документу, яким визначено посадові обов’язки та права 

державних службовців, в тому числі й правоохоронних органів з прийняттям 

Порядку розроблення посадових інструкцій державних службовців категорій 

«Б» та «В»,затвердженого наказом Національного агентства України з питань 

державної служби від 11.09.2019 р. № 172-19 вдалось вирішити тільки 

частково, оскільки його положення поширюються тільки на працівників 

категорії «Б» і «В». При цьому, для керівників категорії «Б» найвищої ланки 

(наприклад, начальник та заступники начальника територіального 

управління), як правило не розробляються окремо посадові інструкції, такі 

особи діють на підставі положень, в яких опосередковано зазначено про їхні 

права, обов’язки та відповідальність.  



 

Наявність значної кількості роз’яснень щодо основних питань 

проходження державної служби, виданих центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

державної служби, забезпечує функціональне управління державною 

службою в державних органах, свідчить про наявність у цій сфері 

законодавчих прогалин та колізій.  

Таким чином можна прийти до висновку, 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.  

В цьому підрозділі дисертації проведено аналіз чинного законодавства 

у сфері публічної служби у цілому, та щодо проходження державної служби 

в правоохоронному органі зокрема, що дозволило прийти до висновку про 

наявність значної нормативно-правової бази, яка за своїми змістом і формою 

є досить розрізненою, і такою, що потребує систематизації. 

Визначено, що основним в системі нормативно-правових актів, яким 

регламентується загальні засади адміністративно-правового статусу 

державного службовця правоохоронного органу є Закон України «Про 

державну службу», положення якого стосуються: детермінації посад 

державної служби на категорій «А», «Б» і «В»; окреслення суб’єктів 

управління державною службою та їх повноважень (Кабінет Міністрів 

України, Національне агентство з питань державної служби, Комісія з питань 

вищого корпусу державної служби; керівник державної служби; служби 

управління персоналом); порядку вступу та проходження державної служби 

(наприклад, переведення державних службовців, службові відрядження, 

правила внутрішнього службового розпорядку і т.д.); оплати праці 

державних службовців, надбавок, доплат, заохочення, соціально-побутового 

забезпечення тощо). 
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Запропоновано систематизувати нормативно-правові акти, якими 

врегульовано адміністративно-правовий статус державних службовців 

правоохоронних органів на: надрівні, рівні та підрівні.  

 

1.3. Поняття та зміст адміністративно-правового статусу 

державного службовця в системі правоохоронних органів 

 

Всебічне вивчення адміністративно-правового статусу державного 

службовця правоохоронного органу не є можливим без дослідження таких 

категорій, як «державний службовець», «працівник правоохоронного 

органу», «правоохоронний орган», «державний службовець правоохоронного 

органу».  

Аналізуючи вітчизняне законодавство, доходимо висновку про 

тлумачення терміну «державний службовець» виключно Законом України 

«Про державну службу», відповідно до якого державним службовцем є 

громадянин України, який займає посаду державної служби в органі 

державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті), 

одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює 

встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з 

виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також 

дотримується принципів державної служби [187].  

Попередньо категорія «державний службовець» була розкрита Законом 

України «Про державну службу» від 17.11.2011 р., який містив дещо ширше 

визначення, акцентуючи увагу на визначенні пов’язаних з реалізацією 

завдань та функцій державного органу повноважень, зокрема:  

1)  пропозицій стосовно формування державної політики у відповідній 

сфері;  

2) розроблення, експертизи та/або редагування проектів нормативно-

правових актів;  

3) надання адміністративних послуг;  



 

4) здійснення державного нагляду (контролю);  

5) управління державним майном або майном, що належить 

Автономній Республіці Крим, державними корпоративними правами;  

6) реалізації інших повноважень відповідного органу [188]. 

На теперішній час категорія «працівник правоохоронного органу» на 

законодавчому рівні також не є визначеною, натомість Закон України «Про 

Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації» містить поняття 

«працівник правоохоронних органів на борту», який у загальному вигляді 

трактовано як уповноважену урядом держави особу [186]. 

Для дослідження категорії «працівник правоохоронного органу», 

необхідним є встановлення змісту терміну «правоохоронний орган». В 

численних нормативно-правових актах міститься тлумачення терміну 

«правоохоронний орган», серед них: закони України «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» [183], «Про демократичний 

цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами 

держави» [181], Договір про порядок перебування та взаємодії співробітників 

правоохоронних органів на територіях держав - учасниць Співдружності 

Незалежних Держав від 04.06.1999 р., Порядок проведення інспектування 

Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними 

органами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

20.04.2006 р. № 550 та ін.  

Відповідно до Закону України «Про державний захист працівників 

суду і правоохоронних органів», до правоохоронних органів віднесено 

органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової 

служби правопорядку у Збройних Силах України, НАБУ, органи охорони 

державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання 

покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, 

рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють 

правозастосовні або правоохоронні функції [183]. Тобто, працівником 

правоохоронного органу є фізична особа, яка працює на умовах трудового 
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договору в такому правоохоронному органі з метою реалізації його завдань 

та функцій держави.  

Співвідносячи терміни «державний службовець» та «працівник 

правоохоронного органу» доходимо висновку, що під «державним 

службовцем правоохоронного органу» необхідно 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. 

Проходження державної служби в Україні наділено рядом 

особливостей. При цьому, важливого значення набуває необхідність 

дослідження адміністративно-правового статусу державного службовця 

правоохоронного органу з огляду на небезпечний характер діяльності, 

пов’язаної із специфікою правоохоронної діяльності. Окрім цього, 

проходження державної служби в правоохоронних органах зумовлено 

супроводженням додатковими гарантіями. 

Можна говорити, що рівень врегулювання адміністративно-правового 

статусу державного службовця правоохоронного органу визначає правове 

становище правоохоронної сфери в цілому. Однак, на нормативно-правовому 

рівні відсутнє визначення поняття «адміністративно-правовий статусу 

державного службовця правоохоронного органу». З метою розкриття 

сутності адміністративно-правового статусу державного службовця 

правоохоронного органу, розроблення пропозицій щодо належного 

нормативного закріплення цього поняття, зупинимось на визначені наукових 

підходів до цього та інших похідних дефініцій, які зустрічаються в науковій 

літературі та законодавстві, зокрема таких, як «правовий статус», 



 

«адміністративно-правовий статус особи», «адміністративно-правовий статус 

керівників органів державної влади» та ін. 

Так, саме за допомогою застосування категорії «правовий статус» 

можливим є визначення співвідношення особи та права, за допомогою якого 

держава окреслює для суб’єкта межі можливої поведінки, його становище 

щодо інших суб’єктів права, і залежно від індивідуальних або типових 

ознак, які властиві суб’єктові, у праві відбивається повнота правового 

становища особи, її певна уніфікація або обмеження. По суті, правовий 

статус – це загальна, комплексно-універсальна, різноаспектна, цілісна 

категорія, що має чітку структуру та визначає принципи взаємодії між 

суб’єктами суспільних відносин, а також місце кожного в існуючій системі 

правових відносин [152, c. 95]. 

Правовий статус державного службовця правоохоронних органів 

можливо тлумачити з позиції широкого та вузького підходу. У першому 

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

набуває статусу державного службовця. За другого підходу, правовий статус 

державного службовця правоохоронного органу обмежується сукупністю 

підстав, типу: категорії посади державної служби, яку займає державний 

службовець; виду правоохоронного органу, в якому особа проходить 

державну службу.  

Говорячи про категорію посади, слід зазначити, що у Словник 

української мови «Академічний тлумачний словник (1970 – 1980)» під цим 

терміном розуміється службове становище, пов'язане з виконанням певних 

обов'язків у якій-небудь установі, на підприємстві і т. д [261]. 

Термін «посада» наявний й в законодавчих актах різної ієрархічної 

сили, більшість з яких вже втратили чинність. При цьому єдиного підходу до 

його визначення не встановлено. Так, відповідно до  Закону України «Про 

державну службу« в редакції від 16.12.1993 р. № 3723-XII посада – це 

визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3723-12/ed19990529/find?text=%CF%EE%F1%E0%E4%E0
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3723-12/ed19990529/find?text=%CF%EE%F1%E0%E4%E0
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державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене 

нормативними актами коло службових повноважень [187]. 

Згідно Інструкції про встановлення груп інвалідності, затвердженої 

Міністерством охорони здоров’я України від 07.04.2004 р. № 183 термін 

«посада» означає службове положення працівника, зумовлене колом його 

обов’язків, посадовими правами та характером відповідальності [200]. Дещо 

інше визначення категорії «посада» наведено в Стандарті Міністерством 

охорони здоров’я України «Складова галузевого стандарту вищої освіти. 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за напрямом 0504 

«Туризм», фахове спрямування 6.050400 «Готельне господарство»« від 

14.06.2004 р. № 476 [258], де під посадою розуміється визначена структурою 

і штатним розкладом первинна структурна одиниця апарату державного 

органу, що відображає встановлені нормативними актами зміст і обсяг 

повноважень особи, яка її обіймає. 

Одночасно в Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення 

військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, 

затвердженій наказом Адміністрації Державної прикордонної служби 

України від 20.05.2008 р. № 425, яка втратила чинність наводилось ще й таке 

визначення терміну «штатна посада» як посада, визначена у штаті органу 

Державної прикордонної служби України, статус якої визначається 

встановленим за нею найвищим військовим званням і посадовим окладом 

[202]. 

Натомість в Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні 

виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації 

Держспецзв’язку від 30.11.2015 № 731, яка втратила чинність вживався такий 

термін, як займана посада під яким розумілась посада, визначена у штатних 

розписах, на яку призначено військовослужбовця [201]. 

В розумінні Модельного закону про боротьбу з корупцією від 

03.04.1999 р. термін «державна посада» це – посада в державних органах з 



 

установленою колом обов’язків по реалізації повноважень державних 

органів, завдань і функцій держави» [139]. 

Відповідно до Закону України «Про державну службу» посадою 

державної служби вважається визначена структурою і штатним розписом 

первинна структурна одиниця державного органу з установленими 

відповідно до законодавства посадовими обов’язками у межах повноважень, 

визначених частиною першою статті 1 цього закону. Окрім цього, під 

рівнозначною посадою в Законі України «Про державну службу» розуміється 

посада державної служби, що належить до однієї підкатегорії посад 

державної служби з урахуванням рівнів державних органів [187]. 

При цьому, визначення понять «посада державної служби 

правоохоронного органу», «підкатегорія посад державної служби» в 

законодавстві не наводиться. Важливо відмітити, що закріплення цих 

дефініцій на нормативно-правовому рівні має не тільки теоретичне значення, 

а й практичне, оскільки часто ці питання стають предметом розгляду в 

судових справах у справах, пов’язаних із проходженням публічної служби в 

правоохоронних органах. Особливо актуально нормативно визначене поняття 

«рівнозначної посади державного службовця правоохоронного органу» є в 

спорах щодо вивільнення посадовців у зв’язку з реорганізацією державного 

органу, скорочення шатної чисельності та ін. 

З огляду на зазначене пропонуємо під терміном «посада державного 

службовця правоохоронного органу» – визначену структурою і штатним 

розписом первинну структурну одиницю правоохоронного органу з 

установленими відповідно до законодавства про державну службу 

посадовими обов’язками, функціями та повноваженнями. 

Щодо визначення рівнозначної посади державного службовця 

правоохоронного органу, то вважаємо, що у разі відсутності рівнозначних 

посад державної служби в правоохоронному органі при вивільненні 

державному службовцю може бути запропоновано іншу посаду в цьому 

правоохоронному органу, за умови, що працівник який підлягає вивільненню 
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надав згоду на призначення, проведення атестації та відповідає цій посаді за 

станом здоров’я і кваліфікацією. Зазначену процедуру потрібно чітко 

закріпити на законодавчому рівні. 

На законодавчому рівні визначення терміну «категорія посади 

державної служби» також відсутнє. Натомість, ст. 6 Закону України «Про 

державну службу» містить перелік критеріїв за якими здійснюється 

диференціація категорій посад державної служби, серед яких: порядок 

призначення, характер та обсяг повноважень, зміст роботи та її вплив на 

прийняття кінцевого рішення, ступінь посадової відповідальності, рівень 

кваліфікації та професійні компетентності державних службовців [187].  

Відповідно законом встановлено наступні категорії посад державної 

служби: 1) категорія «А» (вищий корпус державної служби) – посади: 

Керівника Апарату Верховної Ради України та його заступників; керівника 

апарату (секретаріату) постійно діючого допоміжного органу, утвореного 

Президентом України; Державного секретаря Кабінету Міністрів України та 

його заступників, державних секретарів міністерств; керівників центральних 

органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх 

заступників; керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного 

Суду, вищих спеціалізованих судів та їх заступників, керівників секретаріатів 

Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх 

заступників, Голови Державної судової адміністрації України та його 

заступників; керівників державної служби в інших державних органах, 

юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступників;  

2) категорія «Б» – посади: керівників та заступників керівників 

державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної 

Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва і Севастополя, 

одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення; 

керівників державної служби у державних органах, юрисдикція яких 

поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох 

областей, міст Києва і Севастополя, одного або кількох районів, районів у 



 

містах, міст обласного значення; керівників та заступників керівників 

структурних підрозділів державних органів незалежно від рівня юрисдикції 

таких державних органів; 

3) категорія «В» – інші посади державної служби, не віднесені до 

категорій «А» і «Б». 

Розділ II Закону України «Про державну службу» має назву «Правовий 

статус державного службовця». Аналіз положень, яких включено 

законодавцем до цього розділу дає підстави говорити, що правовий статус 

державного службовця відповідно до законодавства про державну службу 

складається з таких елементів, як:  

1) основні права державного службовця;  

2) основні обов’язки державного службовця;  

3) порядок доведення до відома державного службовця інформації або 

документів;  

4) політична неупередженість;  

5) захист права на державну службу [187]. 

Питання прав та обов’язків державного службовця правоохоронного 

органу буде детально досліджено в наступних підрозділах дисертації 

(розділи 1,2).  

У зв’язку з чим, зупинимось на аналізі інших структурних елементів 

правового статусу державного службовця відповідно до Закону України 

«Про державну службу», а саме:  порядку доведення до відома державного 

службовця інформації або документів; політичної неупередженості; захисту 

права на державну службу. 

Так, порядок доведення до відома державного службовця інформації 

або документів розкривається з однієї сторони через обов’язок державного 

службовця під час виконання посадових обов’язків діяти у межах 

повноважень, визначених законом, а з іншої через підпорядковування  

своєму безпосередньому керівнику або особі, яка виконує його обов’язки, чи 

особі, визначеній у контракті про проходження державної служби (у разі 
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укладення). Виконання наказу (розпорядження), доручення  передбачає 

обов’язок державного службовця виконувати накази (розпорядження), 

доручення керівника, видані в межах його повноважень, крім випадків, 

передбачених законом. 

Порядок доведення до відома державного службовця інформації або 

документів передбачає процедуру доведення до відома інформації або 

документів шляхом її вручення або надсилання поштою, в тому числі з 

використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку.  

Політична неупередженість передбачає обов’язок державного 

службовця неупереджено виконувати законні накази (розпорядження), 

доручення керівників незалежно від їх партійної належності та своїх 

політичних переконань. В деяких випадках, політична неупередженість 

розглядається ще й як основний принцип державної служби. В свою 

чергу, захист права на державну службу передбачає реалізацію права 

державного службовця подати керівнику державної служби скаргу, у разі 

порушення його законних  прав або виникнення перешкод у їх реалізації. 

Механізм захисту прав та гарантій державного службовця 

правоохоронних органів буде розкрито більше детально в підрозділі 2.3 

дисертаційного дослідження. 

Вищезазначене дає можливість прийти до висновку, що до основних  

структурних елементів правового статусу державного службовця відповідно 

до законодавства про державну службу цілком обґрунтованим є включення 

законодавцем прав та обов’язків державного службовця. При цьому, інші 

структурні елементи, зокрема такі як захист права на державну службу, 

порядок доведення до відома державного службовця інформації або 

документів; політична неупередженість не є по своїй суті самостійними, тому 

можуть бути віднесені до категорії гарантій, обов’язків або прав, як окремих 

елементів правового статусу державного службовця.  

З огляду на це, положення розділу II Закону України «Про державну 

службу» потребують відповідного уточнення. Враховуючи те, що означеним 



 

законом регламентовано статус державного службовця правоохоронного 

органу в якості уповноваженої особи суб’єкта публічної адміністрації, 

оскільки інші статуси, зокрема цивільно-правовий статус державного 

службовця, будуть конкретизовані іншими нормативно-правовими актами,  

можливою є зміна назви розділу II Закону України «Про державну службу» з  

«Правовий статус державного службовця» на «Адміністративно-правовий 

статус державного службовця» відповідно. Вказана пропозиція звернена до 

використання теоретичного категоріального апарату у сфері 

правозастосування. 

Що стосується адміністративно-правового статусу, то дослідження 

наукової літератури дозволяють виокремити два основних підходи до 

визначення цього поняття. Перший підхід полягає у розкритті сутності 

поняття «адміністративно-правовий статус особи» через характеристику його 

елементів. На думку Ю. П. Битяка адміністративно-правовий статус 

громадянина є складовою частиною його загального статусу та 

встановлюється обсягом і характером його адміністративної 

правосуб’єктності, яку становлять адміністративна правоздатність і 

адміністративна дієздатність [3, с. 58–59].  

Голосніченко І.П. вказує, що зміст адміністративно-правового статусу 

особи становить комплекс її прав і обов’язків, закріплених нормами 

адміністративного права, реалізація яких забезпечується певними гарантіями. 

Основою цього статусу є адміністративна правоздатність під якою 

розуміється здатність мати права і виконувати обов’язки адміністративно-

правового характеру [1, с. 198]. Адміністративна правосуб’єктність визначає 

ті юридично значущі характеристики, які перетворюють особу на носія того 

чи іншого статусу та включає адміністративну правоздатність, дієздатність та 

деліктоздатність. Відповідно, адміністративною правосуб’єктністю 

державного службовця володіє лише та особа, яка відповідає визначеним 

загальним вимогам (наприклад, досягнення особою повноліття, наявність 

громадянства України, вільне володіння державною мовою, присвоєння 
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відповідного ступеня вищої освіти залежно від категорії посади державної 

служби, яку займає державний службовець та спеціальним вимогам [187]) та 

спеціальним вимогам, що висуваються до осіб, які претендують на зайняття 

посади в правоохоронному органі (наприклад, належний стан здоров’я, 

відповідний рівень фізичної підготовки, наявність стажу роботи, наявність 

досвіду роботи на певних посадах,  володіння іноземною мовою, яка є однією 

з офіційних мов Ради Європи і т.д) [79, c.47]. 

Вітрук М.В. вважає, що адміністративно-правовий статус становить 

сукупність прав, обов’язків та законних інтересів [33, с. 147]. В свою чергу, 

В.І. Новосьолов пропонує виділяти в структурі адміністративно-правового 

статусу адміністративну правосуб’єктність, права, обов’язки та право-

обов’язки [144, с. 87]. Інша частина науковців розглядає зміст 

адміністративно-правового статусу через компетенцію. [44, с. 33-34]. 

Відповідно до Директиви (Європейського союзу) 2017/2397 

Європейського Парламенту і Ради від 12.12.2017 р. про визнання 

професійних кваліфікацій у внутрішньому судноплавстві та про скасування 

директив Ради 91/672/ЄЕС та 96/50/Європейського союзу «компетенція» 

означає доведену здатність використовувати знання та навички, що їх 

вимагають встановлені стандарти для належного виконання завдань, 

необхідних для експлуатації плавучих засобів внутрішнього плавання [49]. В 

національному законодавстві під терміном «компетенція» розуміється 

суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері 

діяльності людини [197].  

Армаш Н.О. вказує, що компетенція є одним із елементів змісту 

адміністративно-правового статусу посади керівника органу виконавчої 

влади. Зокрема, авторка виділяє як окремий вид  адміністративно-правовий 

статус керівників органів державної влади, пропонуючи розуміти під цим 

поняттям здатність керівника виступати суб'єктом правовідносин від імені 

органу виконавчої влади у різних галузях права. Армаш Н.О. наголошує, що 

правосуб’єктність керівника органу виконавчої влади виникає з моменту 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_005-17/ed20171212#n96
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_005-17/ed20171212#n96
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_005-17/ed20171212#n96
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_005-17/ed20171212#n96


 

призначення його на цю посаду і закінчується зі звільненням особи з посади 

керівника органу виконавчої влади. 

Адміністративно-правовий статус посади керівника органу виконавчої 

влади в розумінні авторки – це поняття, зміст якого завжди виражається в 

сукупності нормативно визначених прав та обов’язків, характеризується 

специфічним обов’язком нести відповідальність у зв’язку з виконанням своїх 

повноважень та становищем посади керівника в системі управління. 

Виходячи з вищенаведеного, елементами змісту адміністративно-правового 

статусу посади керівника органу виконавчої влади є: 1) становище посади 

керівника в системі управління; 2) компетенція (сукупність юридично 

встановлених прав та обов’язків органу виконавчої влади або його керівника, 

реалізація яких забезпечує виконання їх основних функцій); 3) обов’язок 

нести юридичну відповідальність за результатами виконанням своїх 

повноважень [10, с. 5-6]. 

Підтримуючи позицію авторки, наголосимо, що адміністративно-

правовий статус державного службовця, який займає керівну посаду у 

правоохоронному органі та, наприклад адміністративно-правовий статус 

державного службовця,який обіймає посаду головного спеціаліста в 

правоохоронному органі буде значно відрізнятись в обсягу прав, обов’язків 

та мірі відповідальності. Так, звісно у керівника правоохоронного органу 

об’єм прав, обов’язків та відповідальності буде значно більшим, аніж у 

головного спеціаліста цього ж органу. При цьому, якщо говорити за гарантії, 

то в даному випадку їх обсяг у головного спеціаліста правоохоронного 

органу навпаки може бути більшим. Таким чином, можна говорити, 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. 



82 

Огляд теоретичних підходів дозволяє говорити, що погляди науковців 

до структурних елементів адміністративно-правового статусу різняться в 

залежності від виду суб’єкта, якому  приналежний такий статус. 

Гумін О.М. та Є.В. Пряхіна приходять до висновків про те що, не 

дивлячись на широкий спектр поглядів, майже усі вчені виділяють у складі 

адміністративно-правового статусу особи права та обов’язки, а відносно 

решти елементів їх позиції різняться. На думку, науковців структура 

правового статусу особи відрізняється від структури його адміністративно-

правового статусу характером відносин, які обмежені адміністративно-

правовим регулюванням, тобто вони виникають, закріплюються і 

розвиваються за допомогою використання норм адміністративного права та у 

межах відносин, у яких одним із суб’єктів є орган публічної влади [44, с. 33-

34]. 

На думку О.Ф. Скакун, під правовим статусом необхідно розуміти 

закріплене правове положення особи у визначеній системі суспільних 

відносин, до структури якого входять: правові норми та принципи, що 

встановлюють даний статус; правосуб’єктність; основні права, свободи та 

обов’язки; правові принципи і правові гарантії; законні інтереси; 

громадянство (або інший зв’язок чи відношення до держави); юридична 

відповідальність [271, c. 202]. На підставі цього робимо висновок про 

наявність, зокрема конституційно-правового статусу, цивільно-правового 

статусу, адміністративно-правового статусу державного службовця тощо.   

При цьому, саме адміністративно-правовий статус дозволяє 

схарактеризувати державного службовця правоохоронного органу як 

уповноважену особу суб’єкта публічної адміністрації через встановлення 

обов’язків, прав, обмежень, відповідальності та гарантій, і є вужчим за 

обсягом, ніж правовий статус. Адміністративно-правовий статус державного 

службовця правоохоронного органу обумовлено особливими умовами вступу 

на державну службу, її проходження та припинення, вцілому до його складу 

входять такі елементи: займана державна посада; входження у встановлений 



 

штат державних службовців; особливе місце державного службовця, що 

визначається конкретними посадовими обов’язками, що встановлюють 

найменування цього державного службовця – керівник, посадова особа, 

представник влади і т.д.   

Натомість, не є доцільним схиляння до думки, що адміністративно-

правовий статус державних службовців правоохоронних органів 

обмежується виключно нормами адміністративного права. Так, ст. 7 Закону 

України «Про державну службу» передбачено право державного службовця 

на відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення, що регулюється 

відповідним профільним законодавством [187]. 

Оскільки у науковій літературі взагалі не досліджувалось поняття 

адміністративно-правовий статус державного службовця правоохоронного 

органу, можна запропонувати визначення поняття «адміністративно-

правовий статус державного службовця правоохоронного органу» під яким 

слід розуміти сукупність прав і обов’язків, гарантій, закріплених за 

державними службовцями правоохоронних органів нормами 

адміністративного права, положеннями, посадовими інструкціями, статутами  

[64].  

Специфіка адміністративно-правового статусу державного службовця 

правоохоронного органу характеризується тим, що: а) його права та 

обов’язки встановлюються, як правило, у межах компетенції органів, в яких 

вони перебувають на державній службі; б) діяльність державного службовця 

підпорядкована виконанню завдань, покладених на відповідний підрозділ чи 

службу, і носить офіційний характер; в) службові права та обов’язки 

характеризуються єдністю, своєрідність якої полягає в тому, що їх права 

одночасно є обов’язками, адже вони повинні використовуватися в інтересах 

служби, а обов’язки - правами, бо інакше обов’язки неможливо буде 

здійснити; г) здійснення службовцем своїх прав та обов’язків гарантується 

законодавством; д) вони мають право на просування по службі, тобто на 

службову кар’єру; ж) передбачені обмеження його загально громадських 
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прав з метою ефективності службової діяльності; з) для них передбачені 

певні пільги, а також підвищена відповідальність за вчинення 

правопорушень. 

У науковій літературі вважається, що основу правового статусу 

державного службовця, складають п’ять груп норм, що визначають: 

обов’язки; права; обмеження; гарантії; економічне забезпечення [95, с.54]. На 

думку Б.М. Габрічідзе і О.Г. Чернявського, до складу адміністративно-

правового статусу державного службовця належать:  

1) поняття і права державного службовця;  

2) основні обов’язки державного службовця;  

3) обмеження, пов’язані з державною службою;  

4) відомості про доходи державного службовця і про майно, яке 

належить йому на праві власності; 

5) заохочення державного службовця;  

6) гарантії державного службовця;  

7) правовий стан державного службовця при ліквідації й реорганізації 

державного органу;  

8) грошове утримання державного службовця;  

9) відпустка державного службовця;  

10) пенсійне забезпечення державного службовця і членів його сім’ї; 

11) стаж державної служби державного службовця [140, с. 145–146]. 

Таким чином, до основних елементів адміністративно-правового 

статусу державного службовця правоохоронного органу можна віднести: 

права, гарантії, обов’язки, відповідальність. Згідно наступного підходу, до 

складу адміністративно-правового статусу державного службовця 

правоохоронного органу належать: адміністративна правосуб’єктність; 

права; обов’язки; заборони і відповідальність за їх порушення.  

Одночасно зазначаємо, що структура адміністративно-правового 

статусу державного службовця правоохоронного органу опосередкована 



 

специфікою його служби та функціональним призначенням правоохоронних 

органів [79]. 

Окрім цього, притримуємось думки, що адміністративно-правовий 

статус державного службовця за структурною наповненістю елементами 

можна розглядати ще й за третім підходом, згідно якого зміст 

адміністративно-правового статусу можуть становити такі елементи:  

1) основні (права, обов’язки, відповідальність, гарантії);  

2) додаткові (принципи, заохочення, регалії (зокрема, ранг, посада, 

категорія, науковий ступень), зобов’язання, умови вступу на службу, порядок 

проходження державної служби в правоохоронному органі; умови 

вивільнення, переведення; звільнення, пенсійне забезпечення, права і 

обов’язки після звільнення (наприклад, подання антикорупційної декларації, 

право на спеціальне соціальне забезпечення). 

Окрім цього, видається за можливе дослідження адміністративно-

правового статусу державних службовців правоохоронних органів через 

призму їх компетенції, яку слід розпочинати з характеристики 

функціонального призначення. Загалом, категорія «функція» відображає 

характеристику спрямування діяльності конкретного суб’єкта та відображає 

зміст цієї діяльності [158, с. 152]. На думку, В.О. Котюк поняття «функції 

держави» розкривається як основні напрями діяльності держави із 

забезпечення потреб та інтересів суспільства [114, с. 14]. Дещо інше 

тлумачення правової категорії «функція» надає П.М. Рабінович, визначаючи 

її як напрямки діяльності, в яких простежується соціальна сутність держави 

та її призначення [249, с. 41]. Заслуговує на увагу також визначення терміну 

«функції», запропоновано О.А. Марущак як динамічних, властивих 

конкретному історичному етапові основних напрямків діяльності держави, 

що відображають її сутність і соціальне призначення, та яких спрямовано на 

реалізацію управління суспільством [128, с. 18]. Основні функції за 

державними службовцями правоохоронних органів закріплено положеннями, 
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посадовими інструкціями, статутами, Законом України «Про державну 

службу», спеціальним законодавством. 

На прикладі одного із правоохоронних органів проведемо дослідження 

адміністративно-правового статусу державного службовця, виокремимо 

особливості, проведемо порівняльний аналіз. Візьмемо за основу Державну 

кримінально-виконавчу службу. При цьому, відразу наголосимо, що цей 

правоохоронний орган за структурою підпорядкування є унікальним, 

оскільки маючи характер правоохоронного підпорядковується на 

центральному рівні Міністерству юстиції, яке не входить до системи 

правоохоронних органів. 

Так, адміністративно-правовий статус працівника органів Державної 

кримінально-виконавчої служби України врегульований значною кількістю 

нормативно-правових актів. Зокрема, Законами України: «Про Державну 

кримінально-виконавчу службу України» [184], «Про Національну поліцію» 

[228], «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України»[191], 

«Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» [183], 

«Про державну службу» [187], Кримінально-виконавчим кодексом 

України [119] та іншими нормативно-правовими актами тощо. 

Відповідно до Європейських пенітенціарних правил персонал 

пенітенціарних установ виконує важливу суспільну функцію, і тому порядок 

їх набору, професійної підготовки та умови роботи повинні забезпечувати їм 

можливість підтримувати високі стандарти поводження з ув'язненими [54] 

Відповідно до ст. 6 Закону України ««Про Державну кримінально-

виконавчу службу України» державна кримінально-виконавча служба 

України відповідно до закону здійснює правозастосовні та правоохоронні 

функції і складається з центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, його 

територіальних органів управління, кримінально-виконавчої інспекції, 

установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, 

навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, підприємств установ 



 

виконання покарань, інших підприємств, установ і організацій, створених для 

забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби 

України [184].  

Закон України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів» відносить органи і установи виконання покарань, 

слідчі ізолятори до системи правоохоронних органів. 

Слід зазначити, що тривалий час система Державної кримінально-

виконавчої служби зазнавала реорганізаційних перетворень. При цьому, в 

процесі структурних змін, правовий статус працівників Державної 

кримінально-виконавчої служби України на законодавчому рівні залишається 

неоднозначним та в повній мірі не врегульований. Спостерігається негативна 

закономірність, яка проявляється в тому, що положення нормативно-

правових актів, які розповсюджуються на персонал Державної кримінально-

виконавчої служби України в частині зобов’язань, відповідальності діють, а 

додаткових благ у вигляді пільг, гарантій, прав - не розповсюджуються 

(наприклад, стосовно реалізації права на житло, пенсійне забезпечення, 

виплат за вислугу, тощо) [220]. 

У Законі України: «Про Державну кримінально-виконавчу службу 

України» [184] використовуються такі терміни як «персонал», «працівники 

кримінально-виконавчої служби», «особи рядового і начальницького складу 

кримінально-виконавчої служби», «спеціалісти, які не мають спеціальних 

звань», «інші працівники, які працюють за трудовими договорами в 

Державній кримінально-виконавчій службі України». Термін «персонал або 

працівники кримінально-виконавчої служби» є загальним і включає три 

основні категорії: 1) осіб рядового і начальницького складу кримінально-

виконавчої служби; 2) спеціалістів, які не мають спеціальних звань; 3) інших 

працівників, які працюють за трудовими договорами в органах Державної 

кримінально-виконавчої служби України. Аналіз ст. 14 Закону України «Про 

Державну кримінально-виконавчу службу України» [184], в якій вказано, що 

на спеціалістів Державної кримінально-виконавчої служби України, які не 
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мають спеціальних звань, поширюється дія Закону України "Про державну 

службу" [187] дає підстави вважати, що під цією категорію працівників 

Державної кримінально-виконавчої служби вважаються державні службовці. 

При цьому, Законом уточнюється, що віднесення посад цих спеціалістів до 

відповідних категорій посад державних службовців проводиться Кабінетом 

Міністрів України. 

Слід зазначити, що категоріям працівників кримінально-виконавчої 

служби притаманні відмінності, які полягають зокрема у: 

1) кваліфікаційних вимогам до кандидатів на посаду (до прикладу, 

освіта, фізична підготовка); 

2) правове регулювання трудових відносин (до прикладу, спеціалісти, 

які не мають спеціальних звань керуються Законом України «Про державну 

службу» [187], натомість особи рядового і начальницького складу 

кримінально-виконавчої служби  Законами України: «Про Державну 

кримінально-виконавчу службу України» [184], «Про Національну поліцію» 

[228], «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України»[191]; 

інші працівники  укладеними трудовими договорами (контрактами), 

Кодексом законів про працю [102]); 

3) порядку прийняття на роботу; 

4) порядок заохочення, притягнення до відповідальності, звільнення; 

5) порядок вивільнення (для державних службовців  Закон України 

«Про державну службу», для інших категорій  Кодекс законів про працю 

України [102]; для держслужбовців передбачено попередження про наступне 

вивільнення не раніше одного місяця, а для осіб рядового і начальницького 

складу кримінально-виконавчої служби  не раніше двох місяців); 

6) наявність спеціального звання, присвоєння рангів, категорії (до 

прикладу, особам рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої 

служби встановлюються такі спеціальні звання: рядовий склад: рядовий 

внутрішньої служби; молодший начальницький склад: молодший сержант 

внутрішньої служби; сержант внутрішньої служби; старший сержант 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3723-12


 

внутрішньої служби; старшина внутрішньої служби;прапорщик внутрішньої 

служби; старший прапорщик внутрішньої служби; середній начальницький 

склад: молодший лейтенант внутрішньої служби; лейтенант внутрішньої 

служби; старший лейтенант внутрішньої служби; капітан внутрішньої 

служби; старший начальницький склад: майор внутрішньої служби; 

підполковник внутрішньої служби; полковник внутрішньої служби; вищий 

начальницький склад: генерал-майор внутрішньої служби; генерал-лейтенант 

внутрішньої служби; генерал-полковник внутрішньої служби. Натомість для 

спеціалістів, які не мають спеціального звання встановлено три категорії 

посад: А, Б, В та дев’ять  рангів.  

7) обмеженнями щодо віку (до прикладу, для державних службовців 

встановлено граничний вік  65 років); 

8) компетенцією, обов’язками, правами, гарантіями; 

9) підвищення кваліфікації (до прикладу, для державних службовців 

передбачено щорічне оцінювання та обов’язок підвищення кваліфікації не 

менше одного разу на три роки); тощо. 

Слід зазначити, що Закон України «Про Державну кримінально-

виконавчу службу України» [184] визначає службу в Державної кримінально-

виконавчої служби України державною службою особливого характеру, яка 

полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком 

громадян України.  

Важливо зазначити, що час проходження служби в Державній 

кримінально-виконавчій службі України зараховується до страхового стажу, 

стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби 

відповідно до закону. При цьому, не однозначність правового статусу 

працівника Державної кримінально-виконавчої служби України пояснює й 

відсутність закону України про визначення професійного свята працівника 

Державної кримінально-виконавчої служби України. Така ситуація має місце 

незважаючи на подання електронної петиції № 22/052152-еп "Запровадити в 

Державі професійне свято - День працівника Державної кримінально-
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виконавчої служби", розміщеної на веб-сайті Офіційного Інтернет-

представництва Президента України 23.04.2019 року. Петиція набрала 25110 

голосів, з необхідних 25000. При цьому, за результати розгляду, 03.06.2019 р. 

надано відповідь про те, що з урахуванням суспільного резонансу 

порушеного питання, доручено звернутися до Кабінету Міністрів України з 

пропозицією спільно з науковцями, фахівцями, представниками 

громадськості із залученням Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини забезпечити ґрунтовний та всебічний розгляд цієї петиції і за 

підсумками внести відповідні пропозиції [52]. 

Таким чином, слід зазначити, що на законодавчому рівні правовий 

статус працівника Державної кримінально-виконавчої служби України 

врегульовано значною кількістю нормативно-правових актів. З огляду на 

зазначене, а також з метою наближення пенітенціарної системи до 

Європейських стандартів вбачається за необхідне прийняття єдиного 

нормативного акту на рівні закону, положення кого регулюватимуть 

правовий статус усіх категорій працівників органів Державної кримінально-

виконавчої служби України за принципом усунення диспропорції у 

соціально-побутовому, житловому забезпеченні працівників різних 

правоохоронних органів, які виконують роботу по підтримці правопорядку та 

безпеки [75, c. 356]. 

В цій частині дисертації аргументовано, що адміністративно-правовий 

статус державного службовця правоохоронного органу є складною правовою 

категорією, що має низку особливостей. Наведено 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. 

На прикладі Державної кримінально-виконавчої служби України 

проведено порівняльний аналіз адміністративно-правового статусу 

державного службовця з іншими категоріями працівників, виокремлено 

відмінності. 

 

1.4.  Класифікація державних службовців правоохоронних органів 

 

Юридична детермінація поняття «державного службовця» міститься  у 

ч. 2 ст. 1 Закону України «Про державну службу», відповідно до якої, 

державним службовцем визнано громадянина України, який займає посаду 

державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його 

апаратові (секретаріаті), одержує заробітну плату за рахунок коштів 

державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, 

безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного 

органу, а також дотримується принципів державної служби [187]. 

Як вже зазначалось раніше, державним службовцем правоохоронного 

органу є громадянин України, який займає посаду державної служби в 

правоохоронному органі та здійснює повноваження, яких безпосередньо 

пов’язано з виконанням завдань і функцій такого правоохоронного органу. 

Тому, державному службовцеві правоохоронних органів притаманно: 

1) загальних ознак (незалежно від державного органу, в якому 

проходить службу особа);  

2) специфічних ознак (пов’язано з функціональним призначенням 

державного органу).  

До загальних ознак, усталено відносити: громадянство України;  

здійснення публічної, професійної, політично неупередженої діяльності в 

державних органах, яку пов’язано з практичним виконанням завдань і 

функцій держави; заміщення посади державної служби в органі державної 



92 

влади, іншому державному органі, його апаратові (секретаріатові); наділення 

певним обсягом державно-владних/державних повноважень; здійснення 

професійної діяльності від імені держави для забезпечення державного 

інтересу;  отримання заробітної плати за рахунок коштів державного 

бюджету [16, c. 137]. 

Щодо специфічних ознак, яких пов’язано з характером його служби, то 

йдеться про:  

 можливість присвоєнням класних чинів і спеціальних звань;  

 високий рівень субординації між державними службовцями;  

 наявність права на носіння зброї (митна служба, служба в органах 

внутрішніх справ, служба в органах прокуратури) тощо [16, c. 72]. 

Тобто, при здійсненні класифікації державних службовців 

правоохоронних органів, необхідно враховувати як загальні, так і специфічні 

статусні ознаки, що одночасно являються критеріями градації. 

Розглядаючи важливе значення класифікації (як взагалі, так і 

державних службовців правоохоронних органів зокрема), слід погодитись із 

О.С. Адамовою в тому, що класифікація як одна з методологічних проблем 

займає особливе місце в сучасній науці. Класифікація є складним 

механізмом, природним інструментом пізнання реальної дійсності, 

своєрідним джерелом знання про неї. У процесі класифікації пізнаються 

об’єктивно існуючі закономірності, де кожен даний об’єкт отримує певну 

правову оцінку (рейтинг).  

Визначення критеріїв градації державних службовців правоохоронних 

органів пропонуємо розглядати за широким та вузьким підходами. Так, згідно 

широкого підходу охоплюються загальні та специфічні критерії класифікації 

державних службовців правоохоронних органів, де до загальних критеріїв 

відносяться посади державної служби, сім’ю посади державної служби, 

юрисдикцію правоохоронного органу, а до специфічних – вид 

правоохоронного органу, в якому особа проходить державну службу, та 

характер державної служби.  



 

Згідно вузького підходу охоплюються тільки загальні критерії 

класифікації державних службовців правоохоронних органів, до яких 

віднесено: 1) категорію посади державної служби та 2) рівень юрисдикції 

правоохоронного органу та ін. 

Залежно від категорії посади державної служби, яку займає державний 

службовець правоохоронного органу, можливо виокремити:  

1) державних службовців правоохоронних органів, які займають посади 

категорії «А» (вищий корпус державної служби) (наприклад посади: 

державних секретарів міністерств; керівників центральних органів 

виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх 

заступників; керівників державної служби в інших державних органах, 

юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступників;  

2) державних службовців правоохоронних органів, які займають посади 

категорії «Б» (наприклад, посади керівників та заступників керівників 

державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної 

Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва і Севастополя, 

одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення; 

керівників державної служби у державних органах, юрисдикція яких 

поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох 

областей, міст Києва і Севастополя, одного або кількох районів, районів у 

містах, міст обласного значення; керівників та заступників керівників 

структурних підрозділів державних органів незалежно від рівня юрисдикції 

таких державних органів; 

3) державних службовців правоохоронних органів, які займають посади 

категорії «В», до якої віднесено інші посади державної служби, яких не 

включено до категорій «А» і «Б» [187]. 

Аналіз положень Порядку розроблення посадових інструкцій 

державних службовців категорій "Б" та "В", затверджених наказом 

Національного агентства України з питань державної служби від 
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11.09.2019 р. № 172-19 дозволяє виокремити наступні підвиди державних 

службовців в залежності від категорії та займаної посади, а саме:  

1) державні службовці категорії "Б", які обіймають посади керівників 

територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади та інших державних органів, їх заступники; 

2) державні службовці категорії "Б", які обіймають посади керівників 

апаратів місцевих державних адміністрацій, їх заступники, керівники 

структурних підрозділів апаратів місцевих державних адміністрацій; 

3) державні службовці категорії "Б", які обіймають посади керівників 

структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій зі статусом 

юридичної особи публічного права; 

4) державні службовці категорії "Б", які обіймають посади керівників 

самостійних структурних підрозділів державних органів; 

5) державні службовці категорії "В", посади яких визначені структурою 

державних органів (у разі недоцільності утворення структурних підрозділів); 

6) державні службовці категорії "Б" або "В" [173].  

Залежно від рівня юрисдикції правоохоронного органу, в якому 

проходить службу особа, їх можна класифікувати на:  

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. 

Залежно від рівня юрисдикції правоохоронного органу, в якому 

державний службовець проходить службу можна виокремити:  

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. 

Крім того, до загальних критеріїв класифікації державних службовців 

правоохоронних органів, можливо віднести, сім’ю посади державної служби. 

Нормативно виокремлюють такі сім’ї посад державної служби, як: 

адміністративне керівництво; адміністрування послуг; аналіз та формування 

державної політики;  безпосереднє надання адміністративних послуг та 

консультації; бухгалтерія; внутрішній аудит; господарські функції;  

державний нагляд і контроль; діловодство, канцелярія та архів; забезпечення 

реалізації та координація політики; закупівлі; запобігання 

корупції; інформаційна безпека;  комунікація та інформаційне 

забезпечення;  літературне редагування;  міжнародне співробітництво; 

мобілізаційна підготовка та мобілізація; нормотворення та 

експертиза;  організація засідань;  правове забезпечення;  протокол та 

церемоніал;  режимно-секретна діяльність;  управління державною 

власністю;  управління ІТ системами; управління персоналом; управління та 

розробка ІТ проєктів;  управління фінансами; цивільний захист та охорона 

праці [203]. 

З урахуванням запропонованої класифікації, можна виокремити такі 

основні сім’ї посад державної служби в правоохоронних органів як: 

адміністративне керівництво; адміністрування послуг; аналіз та формування 

державної політики; безпосереднє надання адміністративних послуг та 

консультації; бухгалтерія; внутрішній аудит; господарські функції;  

державний нагляд і контроль; діловодство, канцелярія та архів; забезпечення 

реалізації та координація політики; закупівлі; запобігання 

корупції; інформаційна безпека;  комунікація та інформаційне забезпечення; 
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міжнародне співробітництво; мобілізаційна підготовка та мобілізація; 

нормотворення та експертиза;  правове забезпечення;   режимно-секретна 

діяльність;  управління державною власністю;  управління ІТ системами; 

управління персоналом; управління фінансами; цивільний захист та охорона 

праці [203].  

При цьому, обрання сім'ї посади повинно здійснюватись на основі 

співвідношення опису сім’ї з метою посади державної служби та основними 

напрямами роботи. На посаді державної служби може здійснюватися 

діяльність за напрямами, які відносяться до різних сімей, проте посада 

державної служби відноситься до тієї сім’ї, діяльність за якою повинна 

займати переважну частину робочого часу. Кожна сім’я налічує посади 

різних рівнів відповідно до ролі та місця посади в організаційній структурі 

державного органу, основної мети посади. Кожен рівень позначається 

римською цифрою. Всього визначено дев'ять рівнів посад державної служби: 

1) для посад державної служби категорій «А» та «Б», які є керівниками 

державної служби в державних органах: I. Перший керівний рівень; II. 

Другий керівний рівень; III. Третій керівний рівень; 

2) для посад державної служби категорії «Б»: IV. Четвертий керівний 

рівень; V. П’ятий керівний рівень; VI. Шостий керівний рівень; 

3) для посад державної служби категорії «В»: VII. Вищий фаховий 

рівень; VIII. Середній фаховий рівень; IX. Початковий фаховий рівень. 

В межах сімей посад визначається різна кількість рівнів посад. Типові 

посади визначені в межах кожної з сімей посад можуть бути представлені у 

державних органах трьох рівнів юрисдикції: 

державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію 

України; 

державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію 

Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та 

Севастополя; 



 

державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію одного 

або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення [203]. 

До специфічних критеріїв градації державних службовців 

правоохоронних органів, віднесемо вид правоохоронного органу, в якому особа 

проходить державну службу та характер державної служби.  

Відповідно, залежно від виду правоохоронного органу, в якому особа 

проходить державну службу, виділимо:  

1) державних службовців митних органів;  

2) державних службовців податкових органах;  

3) державних службовців органів прокуратури;  

4) державних службовців органів внутрішніх справ;  

5) державних службовців Збройних Сил України;  

6) державних службовців Військової служби правопорядку Збройних Сил 

України;  

7) державних службовців Національної гвардії України;  

8) державних службовців Державної прикордонної служби України; 

9) державних службовців Служби безпеки України;  

10) державних службовців Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України;  

11) державних службовців Державної охорони України;  

12) державних службовців Державної спеціальної служби транспорту;  

13) державних службовців розвідувальних органах України тощо. 

При класифікації державних службовців правоохоронних органів в 

залежності від характеру державної служби, можливо виокремити: 

1) державних службовців спеціалізованої служби (проходження пов’язано 

з присвоєнням класних чинів і спеціальних звань; високий рівень субординації; 

її може бути пов’язано з носінням зброї (митна служба, служба в органах 

внутрішніх справ, служба в органах прокуратури); опосередковує спеціальну 

дисциплінарну відповідальність у відповідності до дисциплінарних статутів);  

2) державних службовців мілітаризованої служби (полягає у 
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професійній діяльності придатних до неї громадян України, та пов’язана із 

захистом Вітчизни; її основним завданням є оборона України, захист її 

суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності; її суб’єктами є 

військовослужбовці та військовозобов’язані; її проходження пов’язано з 

присвоєнням тільки військових звань; її пов’язано з носінням зброї).  

Відмітимо, що окремі спеціалізовані види державної служби прямо 

віднесено чинним законодавством до системи державної служби (наприклад, 

дипломатична служба). Натомість, на законодавчому рівні закріпити 

формальну належність військової чи прикордонної служби до системи 

державної служби було заплановано розділом ІІ «Концепції адміністративної 

реформи в Україні». При цьому, підсистеми спеціалізованої державної 

служби включали такі види: прикордонна служба; дипломатична служба; 

служба в органах Державної фіскальної служби України; служба у Збройних 

силах та інших воєнізованих формуваннях України; служба в органах 

Служби безпеки України; служба в органах прокуратури; служба в органах 

Міністерства внутрішніх справ України; служба в Національному банку та 

його регіональних органах; служба в судових органах.  

Проте Законом України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. 

змінено істотним чином перелік підсистем державної служби, які можна 

віднести до спеціалізованої. Так, згідно зі ст. 3 дія вказаного закону 

поширюється на державних службовців: 1) Секретаріату Кабінету Міністрів 

України; 2) міністерства та інших центральних органів виконавчої влади; 

3) місцевих державних адміністрацій; 4) органів прокуратури; 5) органів 

військового управління; 6) закордонних дипломатичних установ України; 7) 

державних органів, особливості проходження державної служби в яких 

визначені ст. 91 цього закону; 8) інших державних органів.  

Проте не поширюється на службовців Національного банку України; 

суддів; прокурорів; військовослужбовців Збройних сил України та інших 

військових формувань, утворених відповідно до закону; осіб рядового і 

начальницького складу правоохоронних органів та працівників інших органів 



 

[19, c. 133-134]. 

Що стосується мілітаризованої державної служби, то її доцільно 

характеризувати ґрунтуючись на загальних підходах до поняття державної 

служби. На думку О.В. Петришина, до ознак мілітаризованої державної 

служби належать наступні:  

1) мілітаризована державна служба обумовлена необхідністю 

виконання державою особливих охоронних завдань;  

2) змістовним елементом мілітаризованої державної служби є як 

можливість, так і реальне застосування примусу;  

3) мілітаризована державна служба здійснюється зі зброєю в руках, 

«озброєними групами людей»;  

4) вступ на мілітаризовану державну службу обумовлений низкою 

спеціальних вимог до того, хто на неї вступає, – віком, станом здоров’я, 

фізичною підготовкою, моральними якостями;  

5) мілітаризована державна служба ґрунтується на найбільш 

авторитарному варіанті відносин влади і підпорядкування, суворій ієрархії 

керівного та підпорядкованого особового складу;  

6) службовці мілітаризованої державної служби мають специфічний 

правовий статус, спеціальні пільги, притягаються до відповідальності в 

особливому порядку, насамперед – до адміністративної і матеріальної 

юридичної відповідальності [153, с. 143–144]. 

Специфічний правовий статус державних службовців мілітаризованої 

служби, що є адміністративно-правовим статусом, як вдало відмічено 

Т. Кагановською, можна визначити як урегульовану нормами 

адміністративного права сукупність прав, свобод, обов’язків та законних 

інтересів спеціальних службовців, які є придатними до проходження 

мілітаризованої служби у відповідних підрозділах за станом здоров’я, віком і 

моральними якостями та здійснюють професійну діяльність, спрямовану на 

виконання важливих конституційно значущих оборонних, охоронних та 

захисних завдань і функцій держави з можливістю застосування примусу, 
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при реалізації яких обов’язковим елементом є наявність жорстких 

субординаційних адміністративно-правових відносин із суб’єктами публічно-

правового адміністрування [97, c. 85]. 

Важливо зазначити, що НАДС відповідно до підпунктів 6 та 8 пункту 4 

Положення про Національне агентство України з питань державної служби, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. 

№ 500 [164], та відповідно до наказу Порядку ведення переліку державних 

органів, установ та організацій, посади керівних працівників і спеціалістів 

яких віднесені до посад державних службовців, затвердженого НАДС від 

08.04.2014 р. № 43 [165] складає та формує перелік державних органів, 

установ та організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких 

віднесені до посад державних службовців, який включає: 1) Апарат 

Верховної Ради України; 2) Секретаріат Кабінету Міністрів України; 3) Офіс 

Президента України; 4) Рада національної безпеки і оборони України; 

5) Центральна виборча комісія; 6) Рахункова палата;  7) Конституційний Суд 

України; 8) Верховний Суд; 9) Вища рада правосуддя; 10) Вища 

кваліфікаційна комісія суддів України; 11) Державна судова адміністрація; 

12) Вищий суд з питань інтелектуальної власності; 13) Вищий 

антикорупційний Суд; 14) Офіс Генерального прокурора; 15) Національна 

рада України з питань телебачення і радіомовлення; 16) Міністерство 

аграрної політики та продовольства; 17) Міністерство з питань стратегічних 

галузей промисловості України; 18) Міністерство енергетики України; 

19) Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій; 

20) Міністерство молоді та спорту України; 21) Міністерство цифрової 

трансформації України; 22) Міністерство економіки України; 

23) Міністерство внутрішніх справ України; 24) Міністерство захисту 

довкілля та природних ресурсів України; 25) Міністерство закордонних справ 

України; 26) Міністерство інфраструктури України; 27) Міністерство 

культури та інформаційної політики України; 28) Міністерство оборони 

України; 29) Міністерство освіти і науки України; 30) Міністерство охорони 



 

здоров'я України; 31) Міністерство розвитку громад та територій України; 

32) Міністерство соціальної політики України; 33) Міністерство у справах 

ветеранів України; 34) Міністерство фінансів України; 35) Міністерство 

юстиції України; 36) Державна служба України з етнополітики та свободи 

совісті; 37) Національна служба здоров'я України; 38) Державна митна 

служба України (далі  Держмитслужба України); 39) Державна податкова 

служба України; 40) Державна служба охорони культурної спадщини 

України; 41) Державна аудиторська служба України; 42) Національна 

соціальна сервісна служба України; 43) Державна авіаційна служба України; 

44) Державна архівна служба України; 45) Державна казначейська служба 

України; 46) Державна міграційна служба України; 47) Державна служба 

морського та річкового транспорту України; 48) Державна служба України з 

безпеки на транспорті; 49) Державна служба України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів; 50) Державна служба України з 

питань геодезії, картографії та кадастру; 51) Державна служба геології та 

надр України; 52) Державна служба України з питань праці; 53) Державна 

служба статистики України; 54) Державна служба України з лікарських 

засобів та контролю за наркотиками; 55) Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій; 56) Державна служба фінансового моніторингу 

України; 57) Державна служба експортного контролю України; 58) Державна 

регуляторна служба України; 59) Державна фіскальна служба України; 

60) Державна служба якості освіти України; 61) Державне агентство розвитку 

туризму України; 62) Державне агентство з енергоефективності та 

енергозбереження України; 63) Державне агентство України з питань 

мистецтв та мистецької освіти; 64) Агентство з управління державним 

боргом України; 65) Державне агентство автомобільних доріг України; 

66) Державне агентство водних ресурсів України; 67) Державне агентство 

лісових ресурсів України; 68) Державне агентство резерву України; 

69) Державне агентство рибного господарства України; 70) Державне 

агентство України з питань кіно; 71) Державне агентство України з 
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управління зоною відчуження; 72)  Державне космічне агентство України; 

73) Державне агентство інфраструктурних проектів України; 74) Національне 

агентство України з питань державної служби; 75) Державна інспекція 

культурної спадщини України; 76) Державна інспекція архітектури та 

містобудування; 77) Державна екологічна інспекція України; 78) Державна 

інспекція ядерного регулювання України; 79) Державна інспекція 

енергетичного нагляду України; 80) Комісія з регулювання азартних ігор та 

лотерей; 81) Державний комітет телебачення і радіомовлення України; 

82) Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України; 83) Національна комісія зі стандартів державної мови; 

84)  Антимонопольний комітет України; 85) Фонд державного майна 

України; 86) Національне агентство України з питань запобігання корупції; 

87) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; 

88) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку 

та інформатизації; 89) Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; 90)  Національна 

комісія з цінних паперів та фондового ринку; 91)  Адміністрація Державної 

прикордонної служби України; 92) Бюро економічної безпеки України; 

93) Національна поліція України; 94) Український інститут національної 

пам'яті; 95) Пенсійний фонд України; 96) ДБР; 97) НАБУ; 98) Служба 

безпеки України. При цьому, окремого виділення посад державної служби 

правоохоронних органів Порядком ведення переліку державних органів, 

установ та організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких 

віднесені до посад державних службовців, затвердженого НАДС від 

08.04.2014 р. № 43 не передбачено.  

Враховуючи таку кількість державних органів, в яких наявні посади 

державної служби, неоднозначність у визначені системи національних 

правоохоронних органів, вважаємо за доцільне акцентувати увагу на 

необхідності розроблення НАДС окремого переліку, який би містив 



 

інформацію про правоохоронні органи, посади керівних працівників і 

спеціалістів яких віднесені до посад державних службовців. 

Видається за необхідне зазначити на існуванні Довідника типових 

професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, 

затвердженого наказом НАДС від 13.09.2011 р. № 11 (далі  Довідник), який 

втратив чинність [193]. Також, 07.11.2019 НАДС затверджено наказ № 203 

«Про затвердження Типових професійно-кваліфікаційних характеристик 

посадових осіб місцевого самоврядування» [218]. Так, відповідно до 

Довідника виділено типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад 

державних службовців міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади, яких здійснено за такими посадами: директор департаменту; 

заступник директора департаменту; заступник директора департаменту – 

начальник відділу; начальник самостійного управління (самостійного 

відділу); заступник начальника самостійного управління  начальник відділу; 

заступник начальника управління (самостійного відділу); начальник 

територіального управління у складі департаменту, відділу у складі 

департаменту (завідувач сектору у складі самостійного відділу); заступник 

начальника управління у складі департаменту, відділу у складі департаменту; 

начальник відділу у складі департаменту, відділу у складі самостійного 

управління (завідувач сектору у складі департаменту, самостійного 

управління та самостійного відділу); заступник відділу у складі 

департаменту, відділу у складі самостійного управління; завідувач 

самостійного сектору; головний спеціаліст; провідний спеціаліст; спеціалісти 

І категорії» спеціалісти ІІ категорії, спеціалісти [193]. При цьому, до 

професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади включено такі 

блоки питань: «Завдання, обов'язки та повноваження», «Має право», 

«Повинен знати», «Кваліфікаційні вимоги». З однієї сторони визначення 

типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних 

службовців міністерств, інших центральних органів виконавчої влади сприяє 
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роботі кадрових служб, а з іншої дозволяє уникнути різних підходів до 

їхнього визначення в різних державних органах.  

З урахуванням зазначено видається можливим сформулювати ще одну 

градацію державних службовців правоохоронних органів на підставі 

займаних посад виділивши державних службові правоохоронних органів, які 

замають посаду: директора департаменту; заступника директора 

департаменту; заступника директора департаменту – начальника відділу; 

начальника самостійного управління (самостійного відділу); заступника 

начальника самостійного управління  начальника відділу; заступника 

начальника управління (самостійного відділу); начальника територіального 

управління у складі департаменту, відділу у складі департаменту (завідувача 

сектору у складі самостійного відділу); заступника начальника управління у 

складі департаменту, відділу у складі департаменту; начальника відділу у 

складі департаменту, відділу у складі самостійного управління (завідувача 

сектору у складі департаменту, самостійного управління та самостійного 

відділу); заступника відділу у складі департаменту, відділу у складі 

самостійного управління; завідувача самостійного сектору; головного 

спеціаліста; провідного спеціаліста; спеціаліста І категорії» спеціаліста ІІ 

категорії, спеціалістів [193]. Одночасно вважаємо за необхідним звернути 

увагу на доцільності розроблення Довідника типових професійно-

кваліфікаційних характеристик посад державних службовців 

правоохоронних органів. 

В залежності від рівня займаної посади, державних службовців 

правоохоронних органів  керівників, можна класифікувати на: 1) тих, що 

займають керівні посади третьої ланки (наприклад, державний секретар 

міністерства); 2) тих, що займають керівні посади другої ланки (наприклад, 

начальник, заступники начальника територіального органу міністерства); 

3) тих, що займають керівні посади першої ланки (наприклад, начальник та 

заступники начальника структурного підрозділу управління, відділу, 

сектору) [56, с. 267]. 



 

Слід відмітити, що службове та трудове законодавство використовує 

такі терміни як «суб’єкт призначення», «керівник державної служби в 

державному органі» та «безпосередній керівник» відносно державного 

службовця правоохоронного органу з огляду на розмежування компетенції 

найважливіших рішень щодо проходження державної служби в 

правоохоронних органах. При цьому, точне термінологічне визначення 

дефініцій має вагоме значення, оскільки дозволяє правильно їх застосувати у 

відповідних правовідносинах.  

Безпосереднім керівником у значенні Закону України «Про державну 

службу» є найближчий керівник, якому прямо підпорядкований державний 

службовець [187]. 

Поряд з визначенням «безпосердній керівник» у Законі 

використовується ще й така категорія , як «керівник державної служби в 

державному органі (далі - керівник державної служби)» під якою 

пропонується розуміти посадову особу, яка займає вищу посаду державної 

служби в державному органі, до посадових обов’язків якої належить 

здійснення повноважень з питань державної служби та організації роботи 

інших працівників у цьому органі. 

В свою чергу під поняттям «суб’єкт призначення» прийнято розуміти - 

державний орган або посадова особа, яким відповідно до законодавства 

надано повноваження від імені держави призначати на відповідну посаду 

державної служби в державному органі та звільняти з такої посади [187]. 

Таким чином, порівняльний аналіз дає підстави встановити відмінності між 

такими правовими категоріями як «суб’єкт призначення» і «безпосередній 

керівник», які в основному полягають в обсязі повноважень. До прикладу 

суб’єкт призначення наділений повноваженнями призначати, погоджувати 

відпуски, заохочення, стягнення, звільнення. На відмінно від суб’єкта 

призначення, безпосередній керівник не приймає такі рішення, але може 

надавати відповідні пропозиції.  
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Повноваження керівника державної служби здійснюють: 1) у 

Секретаріаті Кабінету Міністрів України - Державний секретар Кабінету 

Міністрів України; 2) у міністерстві - державний секретар міністерства; 3) в 

іншому центральному органі виконавчої влади - керівник відповідного 

органу; 3-1) у місцевих державних адміністраціях: керівник апарату - в 

апараті місцевої державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім 

структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права); 

керівник структурного підрозділу зі статусом юридичної особи публічного 

права - у такому підрозділі; 4) у державних органах, посади керівників яких 

належать до посад державної служби, - керівник відповідного органу; 5) в 

інших державних органах або в разі прямого підпорядкування окремій особі, 

яка займає політичну посаду, - керівник апарату (секретаріату) [183]. 

Таким чином, можна відзначити, що особливістю відносин 

підпорядкування в правоохоронних органах є те, що державний службовець 

може підпорядковуватись керівнику правоохоронного органу, який має 

спеціальне звання та статус особи начальницького складу. Окремі посади 

державної служби можуть мати подвійне підпорядкування, наприклад 

безпосередньому керівнику   особі начальницького складу, та суб’єкту 

призначення  Державному секретарю відповідно міністерства, посаду якого 

віднесено до категорії державної служби. Зазначене зумовлює необхідність 

врегулювання специфіки відносин підпорядкування державних службовців, 

які проходять службу в системі правоохоронних органів окремим 

нормативно-правовим актом [80, c.72]. 

За напрямками діяльності можна виокремити державних службовців 

правоохоронних органів: юридичних служб; діловодної служби; 

бухгалтерської служби; матеріально-технічного забезпечення; охорони праці 

та ін [38, с. 23]. 

В цій частині дисертаційного дослідження 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. 

 

Висновки до розділу 1 

 

У цьому підрозділі дисертації 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 
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функціональним призначенням правоохоронних органів. А також видалось 

можливим прийти до наступних висновків. 

1. 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.  

2. 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; 

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. 

3. Визначено «адміністративно-правовий статус державного службовця 

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

закріплених за державними службовцями правоохоронних органів нормами 

адміністративного права, положеннями, посадовими інструкціями, 

статутами. Запропоновано до основних елементів адміністративно-правового 

статусу державного службовця правоохоронного органу  віднести: права, 

обов’язки, гарантії. 

4. Запропоновано класифікувати державних службовців правоохоронних 

органів на підставі юридично значущих критеріїв, а саме: категорія посади 

державної служби; рівень юрисдикції правоохоронного органу, в якому 

проходить службу особа; вид правоохоронного органу, в якому особа 

проходить державну службу; характер державної служби. Віднесення 

державного службовця правоохоронного органу до конкретного виду є 



 

підставою наділення його дотичними загальними та специфічними статусними 

ознаками.  
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РОЗДІЛ 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВ ТА ГАРАНТІЙ ДЕРЖАВНОГО 

СЛУЖБОВЦЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК ЕЛЕМЕНТІВ 

АДМНІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

 

2.1. Поняття та види прав державного службовця правоохоронних 

органів 

 

Чітке закріплення за державними службовцями правоохоронних 

органів прав сприяє не тільки кращому виконанню повноважень та завдань, 

покладених на відповідний правоохоронний орган, а й дозволяє краще 

контролювати їх виконання, та у разі виявлення порушень, застосовувати до 

винних осіб заходи дисциплінарного впливу. З огляду на зазначене, набуває 

актуальності дослідження сутності прав, якими наділені державні 

службовців, що проходять службу в правоохоронних органах як елементу їх 

адміністративно-правового статусу, здійснення їхньої класифікації.  

За одним із наведених у Словнику української мови значень «права» - 

це обумовлена певними обставинами підстава, здатність, можливість робити, 

чинити що-небудь, користуватися чим-небудь [261]. 

Натомість в розумінні Порядку розроблення посадових інструкцій 

державних службовців категорій "Б" та "В", затвердженого наказом 

Національного агентства України з питань державної служби 

11.09.2019 р. №172-19 права  це можливість вчиняти дії чи бездіяльність під 

час проходження державної служби [173]. 

Окремого визначення терміну «права державного службовця 

правоохоронного органу» не наведено, тому пропонуємо під цим поняттям 

розуміти регламентовану посадовою інструкцією, положенням, колективним 

договором, галузевими угодами, законами та іншими актами законодавства 

можливість державного службовця правоохоронного органу вчиняти дії чи 



 

бездіяльність, користуватися чим-небудь під час проходження державної 

служби в правоохоронному органі.  

На думку М.І. Іншина для чіткого визначення статусу державного 

службовця, доцільно виділити серед його структурних елементів загальні та 

особливі (основні, неосновні або додаткові) права, обов’язки та обмеження, 

гарантії, економічне забезпечення та відповідальність [95, c.45]. 

Щодо прав як елементу адміністративно-правового статусу державного 

службовця правоохоронного органу, то під ними розуміються гарантовані 

адміністративно-правовою нормою межі можливої або дозволеної 

поведінки особи, що встановлюється для забезпечення публічного інтересу 

та виконання визначених функцій державного органу. Права державного 

службовця правоохоронного органу конкретизуються через надані їм 

правомочності.  

Права державного службовця правоохоронного органу закріплені в 

посадовій інструкції, положеннях, колективному договорі, галузевих угодах, 

в ст. 7 Закону України «Про державну службу», спеціальних законах та 

інших актах законодавствах. При цьому, найбільш детально права 

державного службовця правоохоронного органу визначено в посадовій 

інструкції, положенні, наказах про розподіл повноважень між заступниками 

керівника правоохоронного органу.  

Зупинимось на дослідженні посадової інструкції та інших актів 

законодавства, в яких врегульовано права державного службовця 

правоохоронного органу, а про колективний договір та галузеву угоду більш 

детально висвітимо в наступному підрозділі дисертаційної роботи. 

Так, посадовою інструкцією є документ, що містить інформацію про 

посаду державної служби, мету посади, визначає основні посадові обов'язки, 

права державного службовця, перелік суб'єктів зовнішньої службової 

комунікації та умови служби на відповідній посаді [173]. Посадова інструкція 

має, як правило індивідуальний характер, тобто її дія поширюється на 

конкретного державного службовця правоохоронного органу або за 
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посадами, наприклад усіх головних спеціалістів юридичного відділу 

відповідного правоохоронного органу, яких з нею ознайомлено під підпис. 

Один примірник посадової інструкції, обов’язково видається державному 

службовцю правоохоронного органу. 

На відмінно від посадової інструкції, положенням про правоохоронний 

орган чи його структурний підрозділ, охоплюється значно ширше коло 

питань, зокрема інформація: про правоохоронний орган чи структурний 

підрозділ правоохоронного органу;  питання підпорядкування; цілі, мата, 

завдання, функції правоохоронного органу чи структурного підрозділу 

правоохоронного органу;  основні права, обов’язки, повноваження керівника 

правоохоронного органу чи структурного підрозділу правоохоронного 

органу, його заступників; про відповідальність керівника правоохоронного 

органу чи структурного підрозділу правоохоронного органу, його 

заступників; місцезнаходження правоохоронного органу чи структурного 

підрозділу правоохоронного органу; кількість керівника правоохоронного 

органу чи структурного підрозділу правоохоронного органу; структуру 

правоохоронного органу чи структурного підрозділу правоохоронного 

органу; питання матеріально-технічного забезпечення правоохоронного 

органу чи структурного підрозділу правоохоронного органу;  порядок 

реорганізації, ліквідації правоохоронного органу  та ін. Дія положення немає 

індивідуального характеру та поширюється на необмежене коло осіб.  

Як приклад, можна навести Положення про Державну податкову 

службу України та Державну митну службу України, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 227 [163]. 

Вважаємо за можливе виокремити: загальні права, яких набуває будь-

який державний службовець (в тому числі й державний службовець 

правоохоронного органу) та спеціальні права, яких набувають державні 

службовці правоохоронного органу. 

До загальних прав, яких набуває будь-який державний службовець 

пропонуємо віднести, зокрема:  



 

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

технічне забезпечення;  

2) право на оплату праці залежно від займаної посади державної 

служби, результатів службової діяльності, стажу державної служби та рангу 

державного службовця;  

3) право на відпустку, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно 

до закону;  

3) право на просування по службі з урахуванням професійної 

компетентності та сумлінного виконання посадових обов’язків і т. д. 

Для кращого розуміння охарактеризуємо детальніше окремі загальні 

права, якими наділені державні службовці та проведемо порівняльний аналіз 

їх нормативного врегулювання у різних правоохоронних органів, в яких 

проходять службу державні службовці.  

Так, говорячи про право на оплату праці, слід зазначити, що відповідно 

до Конституції України держава створює умови для повного здійснення 

громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та 

роду трудової діяльності. Кожен має право на належні, безпечні і здорові 

умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Право на 

своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом [112]. 

За загальним правилом джерелом формування фонду оплати праці 

державних службовців є державний бюджет. При цьому, в законі вказано, що 

фонд оплати праці державних службовців формується за рахунок коштів 

державного бюджету, а також коштів, які надходять до державного бюджету 

в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, 

міжнародних організацій, донорських установ.  

Відповідно до Закону України «Про державну службу» держава 

забезпечує достатній рівень оплати праці державних службовців для 

професійного виконання посадових обов’язків, заохочує їх до 

результативної, ефективної, доброчесної та ініціативної роботи [187]. 
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При цьому, категорія «достатній рівень» в законі не визначається. 

Аналіз чинного законодавства дає змогу прийти до висновку про відсутність 

єдиного обґрунтованого підходу до визначення окладів окремих державних 

службовців правоохоронних органів з іншими та дає змогу говорити, що для 

кожного правоохоронного органу визначено, так би мовити власний 

достатній рівень оплати праці державних службовців, який, нажаль в 

більшості випадках не досягає межі необхідного для професійного виконання 

посадових обов’язків, а також заохочення службовців до результативної, 

ефективної, доброчесної та ініціативної роботи. 

Рівень оплати праці державного службовця правоохоронного органу 

залежить від займаної посади, результатів службової діяльності, стажу 

державної служби, рангу та умов контракту про проходження державної 

служби (у разі укладення) в правоохоронному органі. До основних складових 

елементів заробітної плати державного службовця, в тому числі й тих, які 

проходять службу у правоохоронних органах віднесено:  

1) посадовий оклад;  

2) надбавки за вислугу років;  

3) надбавки за ранг державного службовця;  

4) премії (у разі встановлення) (премія за результатами щорічного 

оцінювання службової діяльності; місячна або квартальна премія відповідно 

до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи 

правоохоронного органу; місячна або квартальна премія за належне 

виконання умов контракту про проходження державної служби (у разі 

укладення). При цьому, для державних службовців в порівняні з іншими 

категоріями працівників встановлено відповідні обмеження щодо 

максимального розміру окремих видів премії. 

Натомість відповідно до Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України» заробітна плата працівників Національне 

антикорупційне бюро України (далі  НАБУ, Національне антикорупційне 

бюро України) складається з: 1) посадового окладу; 2) доплати за вислугу 



 

років; 3) доплати за науковий ступінь; 4) доплати за роботу, яка передбачає 

доступ до державної таємниці; 5) доплати за спеціальне звання або ранг 

державного службовця [225]. 

Відповідно до Інструкції про механізм реалізації норм законодавства 

щодо встановлення стимулюючих та інших виплат, доплат, надбавок 

працівникам ДБР, порядок та умови їх виплати, затвердженої наказом ДБР 

від 21.09.2020 № 513 передбачено, що працівникам ДБР, які є державними 

службовцями встановлюються доплати, надбавки та виплати, які встановлені 

чинним законодавством, а саме: 

1) доплата за ранг (надбавка до посадових окладів до рангів державних 

службовців);  

2) доплата за вислугу років;   

3) надбавка за виконання функцій державного експерта з питань 

таємниць;  

4) доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці; 

5) доплата за науковий ступінь;  

6) доплата за почесне звання;  

7) надбавка за інтенсивність праці та за виконання особливої роботи 

(додаткові стимулюючі виплати). Додаткові стимулюючі виплати державним 

службовцям встановлюються у відсотковому відношенні до посадового 

окладу. При цьому, надбавка за інтенсивність праці встановлюється 

державним службовцям з урахуванням таких критеріїв: якість і складність 

підготовлених документів; терміновість виконання завдань, опрацювання та 

підготовки документів; ініціативність у роботі. Натомість надбавка за 

виконання особливо важливої роботи встановлюється державним 

службовцям з урахуванням: виконання завдань та функцій щодо реалізації 

пріоритетних напрямів державної політики, участь у розроблені проєктів 

нормативно-правових актів, проведення експертизи таких актів; виконання 

роботи, що вимагає від державних службовців особливої організаційно-
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виконавчої компетенції та відповідальності, результатом якої є підвищення 

ефективності управління;  

8) виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням 

обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця;  

9) виплата за додаткове навантаження у зв’язку із виконанням 

обов’язків за вакантною посадою державного службовця;  

10) інші виплати [94]. 

Проведений аналіз актів законодавства дозволяє говорити про 

встановлення відмінностей в складових елементах заробітної праці 

державного службовця, працівників НАБУ (в тому числі, тих що наділені 

статусом державного службовця), державних службовців ДБР.  

Дана ситуація має місце, незважаючи на здійснення в Україні 

державної служби з дотриманням принципу забезпечення рівного доступу до 

державної служби, який означає заборону всіх форм та проявів 

дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання 

необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу на 

державну службу та її проходження. 

Проведене дослідження дало змогу прийти до висновку про відсутність 

єдиного нормативного підходу в частині встановлення надбавок державним 

службовцям правоохоронних органів. 

Перспективними напрямками можна визначити необхідність  

доповнення Закону України «Про державну службу» [187] положеннями про 

виплату державним службовцям додаткових надбавок, зокрема: 

1) за науковий ступінь: 

доктора наук - у розмірі 25 відсотків посадового окладу; 

кандидата наук, доктора філософії - у розмірі 15 відсотків посадового 

окладу. За наявності у державного службовця двох наукових ступенів 

набавка встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем; 

2) за знання та використання в роботі державним службовцем іноземної 

мови:  



 

однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської 

- 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу.  

Зазначення додаткових стимулюючих виплат для державних 

службовців правоохоронного органу порівняно з чинним законодавством 

може бути також передбачено в колективному договорі. Тому до вирішення 

питання щодо внесення змін до Закону України «Про державну службу» 

[187], слід стимулюючі виплати за науковий ступінь та знання іноземної 

мови передбачити на рівні колективного договору, що стимулюватиме 

державних службовців правоохоронних органів до підвищення рівня знань, 

вивчення іноземної мови, сприятиме залученню висококваліфікованого 

персоналу. [82, c. 64]. 

Ще одним проблемним питання в реалізації прав державних 

службовців правоохоронних органів є те, що в Україні досі не вироблено 

єдиного підходу щодо визначення рівнів окладу серед державних службовців 

та інших працівників правоохоронного органу. У зв’язку з чим виникає 

ситуація за якої, до прикладу, оклад начальника міжрегіонального управління 

складає 9 160 грн., до повноважень якого належить здійснення контролю та 

координації (зокрема і за оперативною діяльністю) 24 установ виконання 

покарань та слідчих ізоляторів, 13 державних підприємств, 11 майстерень в 

Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській областях, де 

працюють 4200 осіб та відбувають покарання 8200 засуджених. Для 

порівняння оклад начальника територіального відділення в Одеській області 

Національного антикорупційного бюро України (гранична чисельність 

центрального та територіальних управлінь НАБУ становить 700 осіб), 

повноваження якого також розповсюджується на Одеську, Кіровоградську, 

Миколаївську, Херсонську області, становить близько 43 тис. грн. 

Аналогічна ситуація з працівниками оперативних підрозділів, де оклад 

працівника оперативного підрозділу Державної кримінально-виконавчої 

служби України становить 5500 грн., в той час, коли оклад працівника 

оперативного підрозділу НАБУ становить близько 17 тис. грн. Також 
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доцільним для порівняння буде наведення в приклад посадового окладу 

завідувача Сектору менеджменту активів Північно-східного 

міжрегіонального територіального управління АРМА, який становить – 

12334 грн. [23], а посадовий оклад завідувача юридичного сектору 

міжрегіонального управління – 5810 грн. [220].  

Розмір заробітної плати державних службовців правоохоронних 

органів залежить від премій, фінансування на які виділяється з центральних 

органів, як головних розпорядників бюджетних коштів у незначному розмірі 

та в подальшому розприділяється безпосередніми керівниками між 

службовцями. В деяких правоохоронних органах рішення щодо розміру 

премій державним службовцям та іншим працівникам приймається 

колективно на балансовій комісії. 

Відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності» форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, 

тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри 

надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, 

компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються в колективному 

договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, 

генеральною, галузевими (міжгалузевими) або територіальними 

угодами [233]. Однак, в практичній діяльності це положення часто 

ігнорується. 

Належне фінансове забезпечення державних службовців 

правоохоронних органів має важливе значення не тільки у зв’язку із 

мотивацією їх діяльності, дотримання конституційних гарантій, але є 

одночасно ефективним чинником боротьби з корупцією, підняття іміджу 

правоохоронного органу.  

Отримання заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету є 

одним із критеріїв, який визначає поняття «державний службовець 

правоохоронного органу». Умови оплати праці державного службовця 



 

правоохоронного органу визначено однією із обов’язкових умов, які повинно 

бути визначено в оприлюдненому оголошенні про проведення конкурсу. 

Таким чином, задля продовження формування належної системи 

правоохоронних органів, підвищення конкурентоспроможності державної 

служби, усунення диспропорції у соціальному забезпеченні службовців 

різних відомств, недопущення відтоку висококваліфікованих кадрів, 

підвищенню мотивації до проходження служби пропонується збільшити 

матеріальне забезпечення державних службовців правоохоронних органів 

шляхом підвищення рівня окладу. При цьому, важливим видається урівняння 

посадових окладів державних службовців правоохоронних органів в 

залежності від категорії посади та посади [85, c. 126]. 

Важливим видається характеристика ще одного загального права 

державних службовців правоохоронних органів, яким є право на відпочинок, 

врегульованого Конституцією [112], Законом України «Про державну 

службу» [187], Закон України «Про відпустки» [137], спеціальними 

законами, Кодекс законів про працю України [102] рядом підзаконних 

нормативно-правових актів, колективними договором, галузевою угодою, 

статутами.  

Відповідно до ст. 45 Конституції України право на відпочинок має  

кожен, хто працює. Це право забезпечується наданням днів щотижневого 

відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням 

скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої 

тривалості роботи у нічний час. Максимальна тривалість робочого часу, 

мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні 

та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються 

законом [112]. 

Режим праці та відпочинку відповідно до Закону України «Про 

державну службу України» відносяться до істотних умов контракту. Окрім 

цього, інформація про початок та кінець робочого часу державного 

службовця; перерви, що надаються для відпочинку та прийняття їжі 
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визначаються в Правилах внутрішнього службового розпорядку державного 

органу. Питанням робочого часу і відпочинку державного службовця та 

відпусткам присвячено окремий розділ VIІ Закону України «Про державну 

службу», в якому серед іншого визначено, що тривалість робочого часу 

державного службовця становить 40 годин на тиждень. Цікавими видаються 

положення вищезазначеного закону про надання державному службовцю 

відпустки без збереження заробітної плати на час участі у виборчому 

процесі, а також можливість прийняття суб’єктом призначення, керівником 

державної служби рішення про відкликання службовця із щорічної основної 

або додаткової відпустки [187]. 

Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних 

відпусток, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 

06.04.2016 р. № 270 [168]. 

Право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого 

дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки віднесено у 

розумінні КЗпП України до основних трудових прав працівників. Окрім 

цього, КЗпП України передбачено, що режим роботи, тривалість робочого 

часу і відпочинку встановлюються у колективному договорі. Кодекс законів 

про працю містить окрему главу V, присвячену часу відпочинку [102]. 

Законом України «Про відпустки» встановлено державні гарантії права 

на відпустки, визначено умови, тривалість і порядок надання їх працівникам 

для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також для виховання 

дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного 

розвитку особи. Встановлено такі види відпусток:  

1) щорічні відпустки, яка в свою чергу має такі підвиди як: 1.1. основна 

відпустка - надається за загальним правилом працівнику тривалістю не менш 

як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік; 1.2. додаткова 

відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці тривалістю до 

35 календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних 

із негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів, за 



 

Списком виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в 

яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і 

важкими умовами праці та за особливий характер праці, затвердженим 

постановою Кабінету міністрів України від 17.11.1997 р. № 1290 [265]; 

1.3. додаткова відпустка за особливий характер праці, яка надається: окремим 

категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-

емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих 

природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику 

для здоров'я, - тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, 

робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України; 

працівникам з ненормованим робочим днем - тривалістю до 7 календарних 

днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним 

договором, угодою; 1.4. інші додаткові відпустки, передбачені 

законодавством; 

2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, а саме: 2.1.  у зв'язку з 

навчанням у середніх навчальних закладах; 2.2. у зв'язку з навчанням у 

професійно-технічних навчальних закладах; 2.3. у зв'язку з навчанням у 

вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та 

аспірантурі; 3.4. у зв'язку з профспілковим навчанням; 3) творча відпустка, 

яка надається для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та 

в інших випадках, передбачених законодавством;  

3) відпустка для підготовки та участі в змаганнях, надається 

працівникам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних 

змаганнях; 

4) соціальні відпустки: 4.1. у зв'язку з вагітністю та пологами; 4.2. для 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 4.3. у зв'язку з 

усиновленням дитини; 4.4. додаткова відпустка працівникам, які мають дітей 

або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I 

групи; 4.5. відпустка при народженні дитини; 
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5) додаткова відпустка окремим категоріям громадян та постраждалим 

учасникам Революції Гідності; 

6) відпустки без збереження заробітної плати: 6.1. відпустка без 

збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому 

порядку; 6.2. відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін 

[178]. 

Цей перелік відпусток не є вичерпним. Законодавством, колективним 

договором, галузевою угодою та трудовим договором можуть 

установлюватись інші види відпусток. 

Пропонуємо класифікувати відпустки в залежності від мети на: 1) ті, 

надання яких пов’язано із відновленням працездатності; 2) ті, надання яких 

пов’язано із зміцненням здоров’я; 3) ті, надання яких пов’язано для 

виховання дітей; 4) ті, надання яких пов’язано для власних життєво важливих 

потреб та інтересів, всебічного розвитку особи; 6) ті, надання яких пов’язано 

із звільненням; 7) ті, надання яких пов’язано із навчанням та науковою 

діяльністю; 8) ті, надання яких пов’язано із профспілковою діяльністю; 9) ті, 

надання яких пов’язано із донорством крові та ін. [72, c. 39]. 

Щодо регулювання права на відпустки спеціальними законами, в 

даному випадку слід на прикладі одного із правоохоронних органів 

охарактеризувати закріплення такого права за службовцями. Так, якщо 

притримуватись думки, ряду вчених, зокрема О.М. Солоненко, яка приходить 

до висновку, що державна служба у випадках, передбачених чинним 

законодавством, притаманна і для правоохоронних органів. Дія закону про 

державну службу, на думку авторки, поширюється на поліцейських як 

особливих суб’єктів конституційних, адміністративних та інших 

правовідносин. За формальними ознаками служба в поліції – це державна 

служба особливого та безперервного характеру зі спеціальними умовами, яка 

функціонує в інтересах держави і суспільства, є публічною, політично 

неупередженою, професійною діяльністю поліцейських із практичного 



 

виконання визначених функцій з метою реалізації виконання поставлених 

завдань з використанням наданих поліції повноважень [263,c. 220]. 

Відповідно до Закону України «Про Дисциплінарний статут» надання 

додаткової оплачуваної відпустки тривалістю до п’яти діб може 

застосовуватись до поліцейських як один із видів заохочень [190]. 

За загальним правилом, порядок надання відпустки складається з 

декількох стадій:  

1) написання працівником заяви. З цього приводу слід сказати, що 

зразків написання заяв на різні види відпустом не затверджено на 

нормативному рівні, у зв’язку з чим це питання потребує врегулювання. 

Заява пишеться працівником як правило власноручно з посиланням на 

нормативно-правовий акт, як на підставу для наданні відпустки. В окремих 

випадках, до заяви слід надавати підтверджуючі документи, якими до 

прикладу може бути виклик на сесію з навчального закладу, довідка з 

медичного закладу, путівка із санаторію, довідка видавництва про включення 

наукової роботи до плану публікацій на поточний рік, заява від співавторів 

про те, що ними не береться за місцем роботи творча відпустка, тощо; 

2) надання чи направлення заяви до органу, який уповноважений її 

розглядати. З цього приводу слід відмітити, що єдиного порядку надання чи 

направлення заяви до органу, який уповноважений її розглядати не 

вироблено. Якщо службовець правоохоронного органу, який має намір 

отримати відпуску перебуває на роботі, така заява надається ним 

безпосередньо керівнику для погодження. За інших обставин  працівник 

може направити заяву засобами почтового зв’язку. Таким чином, можна 

визначити два способи подання заяви на відпустку: безпосередньо керівнику; 

 засобами поштового зв’язку. Окрім цього, видається за необхідне зазначити, 

що чинним законодавством не в повній мірі врегульовано питання 

направлення заяв на відпустку для державних службовців правоохоронних 

органів, які проходять службу в територіальних органах, посади яких 

віднесено до номенклатури Державних секретарів міністерств. А саме не 
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врегульованим залишається питання: кому направляється заява (до 

територіального органу, де службовець безпосередньо працює) чи 

безпосередньо Державному секретарю відповідного міністерства? Заяву 

повинен направляти Державному секретарю відповідного міністерства сам 

працівник чи територіальний орган, в якому службовець безпосередньо 

працює? На практиці, як правило службовець пише заяву, погоджує її з 

безпосереднім керівником, а потім заява з відповідними погодженнями 

направляється супровідним листом за підписом керівника органу, в якому 

службовець безпосередньо працює направляється на погодження 

Державному секретарю відповідного міністерства. Після погодження, 

оформляється відповідний наказ. Не вирішення цих питань на нормативному 

рівні часто стає предметом вирішення спорів в судовому порядку. Ще одним 

невирішеним питанням є невизначеність часу направлення заяви на 

відпустку. Так, за загальним правилом заява на щорічну відпустку повинна 

направлятись за 14 днів. Цей час необхідний для погодження, нарахування 

відповідних виплат, які нараховуються при наданні відпустки. Тобто в 

даному випадку можна говорити, що строк розгляду заяви на надання 

щорічної відпустки не повинен перевищувати 14 днів. В інших випадках, 

наприклад для надання відпустки у зв’язку з навчанням, або надання 

відпустки за бажанням працівника перед звільненням - строки розгляду не 

встановлені; 

3) прийняття рішення про погодження надання відпустки. Форми 

рішення про погодження або відмову у погодження надання відпустки 

законодавством не встановлено. Як правило, прийняття рішення у вигляді 

погодження надання відпустки відбувається шляхом накладення резолюції на 

заяві «Погоджую», «Не заперечую». В окремих випадках, рішення про 

погодження надання відпустки або про відмову здійснюється у вигляді листа, 

наприклад погодження надання відпустки Державним секретарем 

відповідного міністерства. Окрім вищенаведеного, слід вказати, що рішення 

про відмову у наданні відпустки повинно бути обґрунтованим та містити 



 

відповідні посилання на підстави за яких працівнику відмолено у наданні 

відпустки. Наприклад, надання відпустки перед звільненням не є можливим 

працівнику, який звільняється за дисциплінарне порушення. Вважаємо, що 

перелік підстав за яких службовцю може бути відмовлено у наданні 

відпустки повинен бути врегульований в одному нормативно-правовому акті.  

4) оформлення рішення про надання відпустки. Рішення про надання 

відпустки оформлюється відповідним наказом та в окремому випадках 

супроводжується відповідними виплатами, наприклад матеріальною 

допомоги на оздоровлення; 

5) доведення рішення про надання відпуски до відома працівника. У 

разі позитивного рішення, працівника ознайомлюють з наказом про надання 

відпустки під підпис. Порядок доведення до відома працівника рішення про 

відмову у наданні відпустки не передбачено. У зв’язку з чим, вважаємо за 

необхідне передбачити на законодавчому рівні обов’язок інформувати 

працівника про відмову у наданні відпустки, шляхом направлення або 

ознайомлення з відповідним рішенням не пізніше наступного дня з моменту 

його прийняття.  

Право надання відпусток забезпечується: гарантованим наданням 

відпустки визначеної тривалості; збереженням на її період місця роботи 

(посади);  збереження заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених 

законом (до прикладу, у разі надання відпустки без збереження заробітної 

плати, працівник будь-яких виплат за цей час не отримує); забороною заміни 

відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених ст. 

24 Закону України «Про відпустки» [178]. 

Не зважаючи на таку кількість нормативно-правових актів, в 

законодавстві не наводиться визначення поняття «право на відпочинок» та 

«право державного службовця правоохоронного органу на відпустку». 

Вважаємо, що право на відпочинок є загальним, та включає в себе такі 

складові як право на відпустку, право на восьмиденний робочий день, право 

на перерву. Під правом державного службовця правоохоронного органу на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#n258
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#n258


126 

відпустки слід розуміти гарантоване актами законодавства право осіб, які 

проходять державну службу в правоохоронних органах на отримання в 

установленому порядку відпочинку для відновлення працездатності, 

зміцнення здоров'я, для виховання дітей, задоволення власних життєво 

важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи  

Вищезазначене дослідження дає можливість прийти до висновку, що в 

загальному законодавстві не встановлено особливостей надання відпусток 

для державних службовців правоохоронних органів. Особливості для цієї 

категорії працівників можуть передбачатись в спеціальному законодавстві, 

колективному чи трудовому договорі, галузевій угоді [72, c.41]. 

Таким чином, під загальними правами державного службовця 

правоохоронного органу пропонуємо розуміти визначену загальними 

нормативно-правовими актами сукупність прав, яких набуває будь-який 

державний службовець правоохоронного органу. 

Спеціальними правами державних службовців правоохоронних 

органів, яких опосередковано специфікою служби в правоохоронному органі 

є: 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 

Перелік спеціальних прав державного службовця правоохоронного 

органу закріплено у законах та підзаконних нормативно-правових актах, 

якими врегульовано діяльність відповідного правоохоронного органу, 

положеннях про структурні підрозділи державних органів, посадових 

інструкціях, затверджених керівниками державної служби в цих органах, а 

також дисциплінарних статутах (за наявності). До прикладу, в Митному 



 

кодексі України [133], Положенні про Державну митну службу України, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. 

№ 227 [163] та ін. Наприклад, право посадових осіб митних органів на 

носіння зброї закріплено в Митному кодексі України [133]. 

Під терміном «спеціальні права державних службовців 

правоохоронних органів» пропонуємо розуміти сукупність прав державного 

службовця, опосередкованих специфікою служби в правоохоронному органі, 

які регламентовані спеціальними нормативно-правовими актами. 

В свою чергу права, якими наділені державні службовці 

правоохоронних органів можна класифікувати на певні різновиди, зокрема: 

за сферою впливу (на юридичні, економічні, соціальні, ідеологічні 

(морально-духовні), політичні тощо); за специфікою правового статусу 

(права, що властиві працівникам правоохоронних органів як державним 

службовцям (загальні), і ті, що забезпечують їхній особливий правовий 

статус як працівників правоохоронного органу в якому вони проходять 

службу). 

У своїй сукупності загальні та спеціальні права утворюють єдиний 

елемент адміністративно-правового статусу державного службовця 

правоохоронного органу [71]. 

Також видається за можливе зазначити, що права державного 

службовця правоохоронного органу в залежності від їх дії поділяються на: 

 абсолютні, тобто які мають постійну безперервну дію, та не можуть 

бути обмежені за будь-яких умов (наприклад, право на отримання 

компенсації, право на звільнення за власним бажанням та ін.); 

 відносні, тобто ті, дія яких обмежена в часі або внаслідок дії будь-яких 

обставин (наприклад, правом на підписання службових документів 

державний службовець правоохоронного органу, наділений тільки в період 

перебування на роботі (тобто, під час перебування у відпустці або у стані 

тимчасової непрацездатності державний службовець правоохоронного 

органу не має права підписувати службові документи). 
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Таким чином, права є структурним елементом адміністративно-

правового статусу державного службовця правоохоронного органу, який 

поряд із обов’язками та гарантіями розглядається як вихідний та 

загальноприйнятий елемент. 

 

2.2. Поняття та види гарантій державного службовця 

правоохоронних органів 

 

Можна з впевненістю сказати, що національне законодавство містить 

значну кількість гарантій, завдяки яким повинно реалізовуватись те чи інше 

право людини. Одночасно, як недолік процесу реалізації гарантованих прав і 

свобод людини і громадянина визначаються відсутність або недосконалість 

практичного механізму, в деяких відсутність необхідного бюджетного 

фінансування та ін. 

В даному дослідженні детально зупинимось на аналізі поняття 

«гарантії», яке широко використовується в різних сферах, в тому числі й 

відносно державних службовців правоохоронних органів. Зокрема, в 

бухгалтерському обліку гарантія розглядається як зобов'язання (в будь-якій 

формі) гаранта сплатити за боргами третьої особи у разі невиконання нею 

своїх грошових зобов'язань у частині несплаченої суми [195].В банківській 

сфері термін «гарантія» означає як вид забезпечення виконання зобов'язання, 

за яким гарант (фінансова установа) гарантує перед кредитором виконання 

обов'язку боржником [204]. 

Відповідно до Господарського кодексу України термін «гарантія» 

розглядається як специфічним засобом забезпечення виконання 

господарських зобов'язань шляхом письмового підтвердження (гарантійного 

листа) банком, іншою кредитною установою, страховою організацією 

(банківська гарантія) про задоволення вимог управненої сторони у розмірі 

повної грошової суми, зазначеної у письмовому підтвердженні, якщо третя 



 

особа (зобов'язана сторона) не виконає вказане у ньому певне зобов'язання, 

або настануть інші умови, передбачені у відповідному підтвердженні [37]. 

В розумінні Цивільного кодексу України за гарантією банк, інша 

фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором 

(бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов'язку [284]. 

У теорії права гарантії визначаються як система соціально-

економічних, політичних, організаційних і юридичних умов, за допомогою 

яких особа реалізує свої права і гарантовані законом інтереси. Гарантії як 

загальнотеоретична категорія є певними, об’єктивно існуючими умовами та 

засобами, спрямованими на забезпечення виконання певної моделі 

поведінки. Гарантії реалізації адміністративно-правового статусу юридичної 

особи публічного права спрямовані на забезпечення її ефективної діяльності 

з виконання поставлених завдань [96, с. 324].  

Під юридичними гарантіями слід розуміти надання державою 

формальної (юридичної) загальнообов’язковості тим умовам, які необхідні 

для того, щоб кожна людина могла скористатися своїми конституційними 

правами і свободами. Юридичні гарантії встановлюються державою в 

Конституції та нормах діючого законодавства. Їх метою є реальне 

забезпечення правовими засобами максимального здійснення, охорони й 

захисту конституційних прав і свобод громадян [252, С. 208]. 

Гарантії державних службовці правоохоронних органів врегульовано 

нормами Конституції [112], Законом України «Про державну службу» [187], 

галузевими угодами, колективними договорами, спеціальними законами та 

іншими актами законодавства.  

Зокрема, Конституцією передбачається низка гарантій, які стосуються 

державних службовців правоохоронних органів, зокрема: ¬ щодо створення 

державою умов для здійснення громадянами права на працю; ¬ гарантування 

рівних можливостей у виборі професії та роду трудової діяльності; реалізація 

програм підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб; 

неприпустимість використання примусової праці; неприпустимість 
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використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього 

здоров'я роботах; гарантування громадянам захисту від незаконного 

звільнення; захист права на своєчасне одержання винагороди за працю та ін. 

До прикладу, однією із гарантій, якими наділені державні службовців 

правоохоронних органів є гарантування захисту від незаконного звільнення, 

згідно з якою право на працю перебуває під захистом держави та органів, які 

уповноважені на захист таких прав, у разі їхнього порушення. До органів, які 

уповноважені на захист прав від незаконного звільнення можна віднести 

профспілкові органи різного рівня, органи Державної служби України з 

питань праці, судові та правоохоронні органи та ін. 

З огляду на зазначене можна говорити ще про одну гарантію  якою є 

захист прав і свобод у судовому порядку, реалізація якої полягає у тому, що 

суд не може відмовити у правосудді, якщо державний службовець 

правоохоронного органу вважає, що порушені або порушуються його права і 

свободи, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають 

місце інші обмеження прав та свобод. Відмова суду у прийнятті позовних та 

інших заяв, скарг, оформлених відповідно до чинного законодавства, є 

порушенням права на судовий захист, яке згідно зі статтею 64 Конституції 

України не може бути обмежене [112]. Також зазначеною статтею кожному 

гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових 

осіб. Це означає, що державний службовець правоохоронного органу має 

гарантоване державою право оскаржити в адміністративному суді рішення, 

дії чи бездіяльність будь-якого органу державної влади, органу місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб, якщо їх рішення, дія чи 

бездіяльність порушують або обмежують його права і свободи чи 

перешкоджають їх здійсненню, а тому потребують правового захисту в суді. 

Такі скарги підлягають безпосередньому розгляду в судах незалежно 

від того, що прийнятим раніше законом міг бути встановлений інший 

порядок їх розгляду (оскарження до органу, посадової особи вищого рівня по 



 

відношенню до того органу і посадової особи, що прийняли рішення, 

вчинили дії або допустили бездіяльність). Подання скарги до органу, 

посадової особи вищого рівня не перешкоджає оскарженню цих рішень, дій 

чи бездіяльності в подальшому й до суду [252]. 

Законом України «Про державну службу» [187] визначено загальні 

гарантії, дія яких розповсюджується на всіх державних службовців. 

Наприклад, 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, гарантії на 

належне соціально-побутове забезпечення, вирішення житлових питань та ін. 

Колективний договір у правоохоронному органі укладається на основі 

Кодексу законів про працю України [102], Закону України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності» [233], Закону України «Про 

колективні договори і угоди» [222], прийнятих сторонами зобов'язань з 

метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин 

і узгодження інтересів працівників та роботодавців. Порядок укладення 

колективного договору врегульовано положеннями Закону України «Про 

колективні договори і угоди» [222], відповідно до якого можна виокремити 

три основних етапи: 1) етап розробки колективного договору; 2) етап 

укладення колективного договору; 3) етап виконання колективних договорів. 

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання 

трудового колективу та адміністрації  відповідного правоохоронного органу 

щодо регулювання трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:зміни 

в організації праці; забезпечення продуктивної зайнятості; нормування і 

оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та 

інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); встановлення 

гарантій, компенсацій, пільг; режиму роботи, тривалості робочого часу і 

відпочинку; охорони праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, 
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медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку 

працівників; гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких 

організацій працівників; умов регулювання фондів оплати праці та 

встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті 

праці; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; заборона 

дискримінації. 

Важливо зазначити, що колективний договір правоохоронного органу 

може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами 

гарантії, соціально-побутові пільги, зокрема щодо дитячого оздоровлення та 

придбання новорічних подарунків для дітей працівників правоохоронного 

органу, надання на пільгових умовах путівок в санаторії, отримання 

одноразових виплат з нагоди ювілею, народження дитини, одруження, 

поховання членів сім’ї тощо [65, c.62]. 

Для прикладу, Колективний договір Державної митної служби України, 

прийнятого на конференції трудового колективу працівників апарату 

Держмитслужби від 16.03.2021 р. передбачає проведення щорічних медичних 

оглядів для працівників апарату Держмитслужби, забезпечення соціального 

захисту ветеранів праці а людей похилого віку, які працюють в апараті 

Держмитслужби, створення належних умов для адаптації молодих 

спеціалістів, тощо [105]. 

Перспективними напрямками можна визначити розроблення типового 

колективного договору для правоохоронних органів, який би враховував в 

повному обсязі специфіку врегулювання відносин в цій сфері [79]. 

В свою чергу, угодою на національному рівні регулюються основні 

принципи і норми реалізації соціально-економічної політики і трудових 

відносин. 

Угоди на територіальному рівні регулюють норми соціального захисту 

найманих працівників правоохоронного органу, включають вищі порівняно з 

генеральною угодою соціальні гарантії, компенсації, пільги. До прикладу, 

Галузеву угоду укладено між Департаментом поліції охорони та 



 

Профспілкою працівників державних установ України на 2019 - 2021 

роки [35]. 

Слід зазначити, що гарантія, якою може бути наділений державний 

службовець правоохоронного органу, як правило врегульована одночасно 

цілою низкою нормативно-правових актів різних сфер та ієрархічного рівня. 

До прикладу проведемо детальний аналіз гарантії державного службовця 

правоохоронного органу на соціальне-побутове забезпечення. Так, 

досліджуючи нормативно-правові засади соціально-побутового забезпечення 

державних службовців правоохоронних органів, можна говорити про 

існування загального та спеціального законодавства. Не зважаючи на велику 

кількість нормативно-правових актів, визначення поняття «соціально-

побутове забезпечення державних службовців» не наводиться. У зв’язку з  

чим, пропонуємо під поняттям «соціально-побутове забезпечення державних 

службовців» розуміти забезпечення державних службовців службовим 

житлом, а також надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-

побутових питань у випадках і порядку, визначених Кабінетом Міністрів 

України [84, c. 17]. 

До загальних нормативно-правових актів, якими врегульовано засади 

соціально-побутового забезпечення державних службовців правоохоронних 

органів можна віднести до прикладу: Конституцію України [112], Житловий 

кодекс України [87], Правила обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, 

затверджені Радою Міністрів Української РСР і Української 

Республіканської Ради Професійних спілок від 11.12.1984 р. № 470 [174], 

Закон України «Про державну службу» [187], Порядок надання державним 

службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових 

питань, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.08. 

2016 р. №500 (далі  Порядок № 500) [169] та інші.  

Відповідно до ст. 47 Конституції кожен має право на житло. Держава 

створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, 
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придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують 

соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого 

самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до 

закону [112]. 

Завданнями житлового законодавства є регулювання житлових 

відносин з метою забезпечення гарантованого Конституцією права громадян 

на житло, належного використання і схоронності житлового фонду, а також 

зміцнення законності в галузі житлових відносин [87]. 

Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання 

їм у безстрокове користування жилих приміщень у будинках державного і  

громадського житлового фонду, призначених для постійного проживання 

врегульовано Правила обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, 

затверджені Радою Міністрів Української РСР і Української 

Республіканської Ради Професійних спілок від 11 грудня 1984 р. № 470 [174]. 

Стаття 54 Закону України «Про державну службу» має назву 

«Соціально-побутове забезпечення державних службовців», згідно якої 

державному службовцю у випадках і порядку, визначених Кабінетом 

Міністрів України, може надаватися службове житло, а також матеріальна 

допомога для вирішення соціально-побутових питань [187]. При цьому, 

визначення останнього терміну в законі не наводиться. У зв’язку з чим, 

пропонуємо під терміном «матеріальна допомога для вирішення соціально-

побутових питань» розуміти матеріальну допомогу, яка може бути виплачена 

державному службовцю раз на рік у розмірі середньомісячної заробітної 

плати на підставі його особистої заяви за рішенням керівника державної 

служби у державному органі або керівника відповідного державного органу 

за погодженням із відповідним органом вищого рівня (у разі наявності такого 

органу) в межах затвердженого фонду оплати праці Процедура надання та 

розмір такої допомоги врегульовано Порядком № 500 [169]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500-2016-%D0%BF#n8


 

Право керівників відповідних органів надавати працівникам 

матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та 

допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не 

перевищує середньомісячної заробітної плати працівника (місячного 

грошового забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького складу) 

врегульовано й в Постанові Кабінету Міністрів України «Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 

влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. 

№ 268 [247]. Згідно Порядку № 500 передбачено, що державним службовцям 

матеріальна допомога може надаватися один раз на рік у розмірі 

середньомісячної заробітної плати на підставі особистої заяви. 

Рішення про надання матеріальної допомоги державним службовцям 

приймається керівником державної служби у державному органі в межах 

затвердженого фонду оплати праці, а надання  керівнику державної служби у 

державному органі та його заступникам  приймається керівником 

відповідного державного органу за погодженням із відповідним органом 

вищого рівня (у разі наявності такого органу).  

В даному випадку мова йде про дискреційні повноваження. 

«Дискреція» є словом французького походження, вперше використане у 1705 

р., та має багато визначень. Так, Словник іншомовних слів під словом 

«дискреція» розуміє вирішення посадовою особою або державним органом 

певного питання на власний розсуд [14].Відповідно до Методології 

проведення антикорупційної експертизи, затвердженої наказом Міністерства 

юстиції України № 1380/5 від 23.06.2010 р. використовувався термін 

«дискреційні повноваження» як сукупність прав та обов’язків органів 

державної влади та місцевого самоврядування, осіб уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що надають 

можливість на власний розсуд визначити повністю або частково вид і зміст 

управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний 
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розсуд одного з кількох варіантів управлінських рішень, передбачених 

нормативно-правовим актом [205; 43]. 

В підтвердження цього Національним агентством з питань державної 

служби України від 20.02.2017 р. № 1505/13-17 надано роз’яснення, згідно 

яких на думку цього державного органу, оскільки матеріальна допомога для 

вирішення соціально-побутових питань не є обов’язковою виплатою, то вона 

може бути виплачена державному службовцю за рішенням керівника 

державної служби в державному органі лише за наявності коштів фонду 

оплати праці на її виплату в розмірі середньомісячної заробітної плати або не 

виплачуватись взагалі [293].Також слід відзначити, що відповідно до 

пункту 5 Порядку № 500 державним службовцям, переведеним з одного 

державного органу в інший, матеріальна допомога для вирішення соціально-

побутових питань надається за умови, що вони не отримували її за 

попереднім місцем роботи в році, у якому були переведені [169]. При цьому, 

на законодавчому рівні не врегульовано, яким саме документом 

підтверджується факт того, що працівник не отримував таку допомогу в 

поточному році за попереднім місцем роботи, та також сам порядок 

отримання такої інформації. 

Підтвердженням того, що державний службовець, який переведений з 

одного державного органу до іншого, не отримував матеріальної допомоги 

для вирішення соціально-побутових питань у поточному році за попереднім 

місцем роботи, може бути відповідна довідка, надана державному 

службовцю державним органом, з яким він перебував у трудових відносинах. 

Аналогічно, таке підтвердження можна застосувати й для державних 

службовців, які призначені на посади в державний орган не в порядку 

переведення, оскільки Порядком № 100 визначено, що матеріальна допомога 

для вирішення соціально-побутових питань може надаватись один раз на 

рік [293].Вважаємо, що порядок, яким врегульовано питання надання 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань потребує 

нормативного удосконалення, що обґрунтовується відсутністю в ньому 



 

положень щодо: визначення терміну «матеріальна допомога для вирішення 

соціально-побутових питань»; примірного переліку питань, яких може бути 

віднесено до категорії «соціально-побутових»; затвердженої форми заяви; 

зобов’язання працівника конкретизувати підставу для отримання 

матеріальної допомоги та надавати підтверджуючі документи; затвердженої 

форми прийняття рішення у вигляді відмови у наданні матеріальної 

допомоги для вирішення соціально-побутових питань; вичерпного переліку 

підстав для відмови у наданні матеріальної допомоги; процедури 

підтвердження не отримання матеріальної допомоги працівником за 

попереднім місцем роботи та ін. 

Щодо забезпечення житлом, слід зазначити, що відповідно до 

постанови Ради Міністрів Української РСР «Про службові жилі приміщення» 

від 04.02.1988 р. № 37 затверджено Перелік категорій працівників, яким 

може бути надано службові жилі приміщення, до якого серед іншого 

включено: працівників Міністерства внутрішніх справ, а також 

підпорядкованих йому органів, закладів та установ, військовослужбовці 

Національної гвардії; співробітників-військовослужбовців Служби безпеки 

України за визначеним переліком до одержання ними постійного жилого 

приміщення; управління державної охорони до одержання постійного жилого 

приміщення; працівників інших, не зазначених у Переліку центральних  

органів виконавчої влади, а також органів, що функціонують у їх системі, які 

мають статус державних службовців, керівників структурних підрозділів, їх 

заступників, головних спеціалістів на час виконання ними службових 

обов'язків; осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та  

працівників Державної надзвичайної служби України за  переліком, 

визначеним Головою Державної надзвичайної служби України; 

поліцейських, державних службовців та працівників Національної 

поліції [237]. Наведений перелік дає підстави говорити, що категорії 

«державний службовець» та «працівник правоохоронних органів» 

зазначаються окремо. 
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Що стосується спеціальних нормативно-правових актів, якими 

врегульовано питання забезпечення житлом працівників правоохоронних 

органів слід відмітити, що єдиного переліку для усіх не існує. Окрім цього, 

перелік таких спеціальних нормативно-правових актів різниться в залежності 

від відповідного правоохоронного органу, в якому проходить службу 

державний службовець. Так, до прикладу якщо мова йде про працівника 

Національного антикорупційного бюро України, то відповідні засади 

забезпечення житлом врегульовано Законом України «Про Національне 

антикорупційне бюро України» [225], якщо про працівника митного органу -

Митним кодексом України [133], якщо про працівника Служби Безпеки 

України  Законом України «Про Службу Безпеки України» [238].Окрім 

цього, деякими органами впроваджуються окремі програми або ж підзаконні 

нормативно-правові акти, які регулюють питання забезпечення житлом або ж 

компенсації за оренду житла. До прикладу, наказом Офісу Генерального 

прокурора від 17.07.2020 р. № 323 затверджено Положення про порядок 

надання службових жилих приміщень і користування ними в органах 

прокуратури та Положення про житлово-побутові комісії в органах 

прокуратури, яким серед іншого визначено, що службові жилі приміщення 

призначаються для заселення працівниками органів прокуратури за 

переліком посад, визначених наказом Генерального прокурора, які у зв'язку з 

характером їх службової діяльності повинні проживати за місцем 

проходження служби (роботи) [210]. 

Таким чином, можна прийти до висновку, що право на житло віднесено 

до категорії соціально-побутових. Характерною особливістю законодавства, 

яким врегульовано підстави та порядок забезпечення житлом є те, що воно 

прийнято ще у 80 роках, до набуття України незалежності та чинне досі. 

Норми видаються застарілими та потребують адаптації до сучасних умов 

суспільного буття.  

Регулювання права на житло державного службовця, який проходить 

службу в правоохоронних органах, наряду із загальним законодавством, 



 

нормами спеціальним актів, є додатковою гарантією їхнього 

адміністративно-правового статусу. Належне соціально-побутове 

забезпечення державних службовців правоохоронних органів також можна 

розглядати ще й як запобіжний антикорупційний механізмом, який сприяє 

запобіганню плинності та відтоку досвідчений професіоналів; зміцнює 

авторитет та імідж правоохоронного органу в цілому. 

Окрім цього, можна говорити про існування переліку гарантій, 

притаманних державним службовцям окремих правоохоронних органів. 

Наприклад, 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. 

Гарантії реалізації адміністративно-правового статусу НАБУ можна 

поділити на певні різновиди, зокрема: 

– за сферою впливу: на юридичні (які включають у себе організаційно-

правові, кадрові, гарантії із забезпечення безпеки та ін.), економічні, 

соціальні, ідеологічні (морально-духовні), політичні тощо; 

– за специфікою правового статусу: гарантії, що властиві працівникам 

НАБУ як державним службовцям (загальні), і ті, що забезпечують їхній 

особливий правовий статус як працівників органу, що здійснює боротьбу з 

корупцією і має особливий рівень впливу на життя держави; 

– за напрямом впливу на працівників НАБУ: позитивні, які стосуються 

створення особливих економічних, соціальних та інших умов забезпечення їх 

незалежності, та негативні, пов’язані з попередженням порушення ними 

встановлених обов’язків шляхом запровадження їхньої відповідальності, а 
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також шляхом забезпечення діяльності підрозділів внутрішнього контролю 

тощо [96, с. 327].  

В більшості актах законодавства, якими врегульовано діяльність 

судових та правоохоронних органів йдеться про гарантії незалежності 

діяльності відповідних органів, до яких віднесено: особливий порядок 

призначення на посади; здійснення належного фінансування та матеріально-

технічного забезпечення; забезпечення особистої безпеки працівників, їх 

близьких родичів, охорона їхнього майна; визначення окремого порядку 

притягнення до відповідальності та ін. 

Отже, гарантії як елементу адміністративно-правового статусу 

державного службовця правоохоронного органу є сукупністю заходів, що 

забезпечують реалізацію та захист прав, свобод та обов’язків державного 

службовця, яких пов’язано з проходженням особою служби в 

правоохоронному органі. До таких заходів доцільно віднести: економічні 

заходи, політичні заходи, соціальні заходи та юридичні засоби [59].  

Гарантії державних службовців правоохоронного органу слід  

відмежовувати від категорії прав державних службовців правоохоронних 

органів, оскільки ці дефініції є різними за своєю суттю та рівнем правового 

регулювання. Гарантії державних службовців правоохоронного органу є 

відповідним способом та умовами реалізації відповідних прав. 

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. 



 

Найбільш повно специфіку гарантій державного службовця 

правоохоронного органу відображено в наявності у нього права на 

державний захист, умови якого визначено Законом України «Про державний 

захист працівників суду і правоохоронних органів» [183]. 

 

2.3. Механізм захисту прав та гарантій державного службовця 

правоохоронних органів  

 

В наукових працях відсутні комплексні дослідження, присвячені  

механізму захисту прав та гарантій державних службовців правоохоронних 

органів. Оскільки державна служба в правоохоронних органах наділена 

відповідними ризиками, пов’язаними із характером правозахисної діяльності, 

поглиблене дослідження проблем правового регулювання та практичної 

реалізації механізму захисту прав та гарантій службовців правоохоронних 

органів набуває особливого змісту і актуальності. 

В розумінні Закону України «Про державну службу» державна служба 

- це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного 

виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо: 1) аналізу державної 

політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та 

підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та 

проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів 

законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних 

договорів; 2) забезпечення реалізації державної політики, виконання 

загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та 

інших нормативно-правових актів; 3) забезпечення надання доступних і 

якісних адміністративних послуг; 4) здійснення державного нагляду та 

контролю за дотриманням законодавства; 5) управління державними 

фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням; 

6) управління персоналом державних органів; 7) реалізації інших 

повноважень державного органу, визначених законодавством [187]. 
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Конституцією визначено право вільно обирати і бути обраними до 

органів державної влади, зміст якого проявляється у користуванні громадяни 

рівним правом доступу до державної служби [112]. 

Специфіка проходження державної служби в правоохоронних органах 

обумовлена виконанням функцій та завдань, яких покладено на відповідних 

державний орган, якого віднесено до системи правоохоронних. Основними 

функціями, які характеризуються віднесення державного органу до системи 

правоохоронних є правозастосовні або правоохоронні функції. 

Відповідно до Закону України «Про державний захист працівників 

суду і правоохоронних органів» визначальним критерієм віднесення 

належності того чи іншого державного органу до системи правоохоронних є 

наділення такого органу правозастосовними або правоохоронними 

функціями [183]. При цьому, такі категорії, як «правозастосовна функція 

державного органу» та «правоохоронна функція державного органу» на 

нормативному рівні не розкриваються, що унеможливлює точне визначення 

й самого поняття «правоохоронний орган». У зв’язку з чим, вже тривалий час 

науковці наголошують на необхідності урегулювання цього питання.  

Що стосується терміну «захист», то відповідно до Академічного 

тлумачного словника (1970—1980) він має декілька значень, зокрема як: дія 

значенням захищати, захистити і захищатися, захиститися;  заступництво, 

охорона, підтримка;  місце, притулок, де можна захиститись, заховатись від 

кого-, чого-небудь; укриття [261]. 

Обґрунтованими видаються висновки С. Булавіна, Т. Давидова, якими 

на основі етимологічного, термінологічного аналізу та дослідження поглядів 

науковців з різних галузей права щодо поняття «захист» та «охорона» 

зроблено висновок про їх нетотожність. «Охорона» і «захист» відрізняються 

за часовими межами застосування. Охорона діє постійно, як превенція у тому 

числі, а захист – в результаті порушення прав та обов’язків. Розрізняються 

вони і за інструментарієм, що застосовується. Окрім цього, на думку авторів, 

охорона характеризується більш широким переліком заходів – ідеологічних, 



 

економічних, правових тощо, у той час як захист – це використання суто 

правових методів [21].  

Вважаємо, 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 [69, c.305].  

Інституційна система суб’єктів, якими здійснюється захист прав та 

гарантій державного службовця правоохоронних органів – це система 

державних органів, неурядових організацій, завданнями та цілями яких є 

захист прав та гарантій державного службовця правоохоронних органів. 

Структуру інституційної системи суб’єктів, якими здійснюється захист 

прав та гарантій державного службовця правоохоронних органів внутрішньо 

формують: 

 державні органи, до повноважень яких віднесено захист прав та 

гарантій державного службовця правоохоронних органів, а саме:  

1) органи управління відповідно правоохоронного органу 

центрального, регіонального, обласного рівнів;  

2) НАДС та його територальні органи;  

3) Державна служба України з питань праці та її територіальні органи; 

4) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 

5) Національна служба посередництва і примирення та її територіальні 

органи;  

6) судові органи;  

7) правоохоронні органи; 
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 недержавні органи, до повноважень яких віднесено захист прав та 

гарантій державного службовця правоохоронних органів, а саме:  

8) профспілкові органи;  

9) громадські організації; 

10) громадські ради та ін. 

Охарактеризуємо детальніше кожних із цих суб’єктів.  

Так, говорячи про органи управління відповідно правоохоронного 

органу центрального, регіонального, обласного рівнів маємо на увазі 

міністрества, управління, служби та інші органи, які мають статус 

вищестоящіих по відношенню до правоохоронного органу, в якому працює 

державний службовець (наприклад, Міністерство юстиції, Держмитслужба 

України, Міністерство внутрішніх справ та ін.). Право державного службовця 

правоохоронних органів на звернення за захистом своїх прав та інтересів до 

керівника вищестоящого органу прямо передбачено положеннями Закону 

України «Про державну службу» [187]. Окрім цього, вищестоящий орган 

наділений повноваженнями відміняти рішення, прийняті підпорядкованими 

органами, ініціювати або самостійно проводити перевірки по можливим 

фактам порушень чинного законодавства.  

Наступним суб’єктом, який здійснює захист прав та гарантій 

державного службовця правоохоронних органів є НАДС та його 

територіальні органи. 

Аналіз завдань НАДС, вказаних в Положенні про Національне 

агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. № 500 [164] дає підстави 

говорити, що діяльність НАДС в основному зводиться до консультативного, 

методичного забезпечення державної служби, здійснення роз’яснювальної 

роботи, формування та реалізації державної політики у сфері державної 

служби, функціональному управлінні державною. 

Статтею 13 Закону України «Про державну службу» передбачено 

перелік повноважень НАДС, як центрального органу виконавчої влади, що 



 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 

служби, серед яких віднесено здійсннення контролю за додержанням 

визначених цим законом умов реалізації громадянами права на державну 

службу, а також проводення в установленому порядку службових 

розслідувань з питань дотримання державними службовцями вимог цього 

Закону [187]. При цьому, Порядок проведення службового розслідування 

Національним агентством з питань державної служби або його 

територіальними органами стосовно керівника державної служби в 

державному органі чи державного службовця вищого органу, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України  від 24.06.2016 р. № 393  (далі -

Порядок 393), яким було врегульовано процедуру проведення перевірочних 

заходів НАДС втратив чинність. 

Порядком № 393 визначалась процедура проведення службового 

розслідування стосовно керівника державної служби в державному органі чи 

державного службовця вищого органу НАДС або її територіальним органом  

за фактом подання скарги державного службовця у разі порушення його 

прав, встановлених Законом України “Про державну службу” або створення 

перешкод у реалізації таких прав з метою перевірки фактів, зазначених у 

скарзі.  

У разі виявлення за результатами проведення службового 

розслідування фактів порушення прав державного службовця або створення 

перешкод у реалізації таких прав державний службовець, стосовно якого 

проводилося службове розслідування, притягувався до відповідальності у 

порядку, встановленому законом, порушені права підлягали безумовному 

поновленню, а перешкоди – усуненню [172].  

Наразі діє Порядок здійснення Національним агентством України з 

питань державної служби, його територіальними органами контролю за 

додержанням визначених Законом України «Про державну службу» умов 

реалізації громадянами права на державну службу, затвердженого наказом 

Національного агентства України  з питань державної служби 10.09.2020 р. 
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№ 168-20 [167], згідно якого основними завданнями під час здійснення 

заходів контролю є: 

аналіз стану додержання об’єктом заходів контролю вимог Закону 

щодо реалізації громадянами права на державну службу; 

виявлення невідповідностей та/або порушень Закону при здійсненні 

об’єктом заходів контролю процедур, пов’язаних з реалізацією громадянами 

права на державну службу; 

підготовка пропозицій (рекомендацій) щодо удосконалення діяльності 

об’єкта заходів контролю, пов’язаної із забезпеченням умов реалізації 

громадянами права на державну службу відповідно до Закону, усунення 

виявлених невідповідностей та/або порушень Закону, а також попередження 

виникнення порушень Закону. 

На відмінно від діючого Порядку, Порядок проведення Національним 

агентством України з питань державної служби та його територіальними 

органами перевірок стану дотримання державними органами Закону України 

«Про державну службу» та інших нормативно-правових актів у сфері 

державної служби, затверджений наказом НАДС від 26.09.2016  № 193 [170], 

який  втратив чинність на підставі Наказу Національного агентства України з 

питань державної служби № 201-19 від 06.11.2019 р. [10] встановлював 

ширші повноваження щодо проведення планових та позапланових перевірок. 

А головне надавав право направлення вимоги, яка була обов’язкою для 

виконання. Обов’язковість полягала у невідкладному та безумовному 

виконанню вимог направлених НАДС про усунення недоліків. За результати 

розгляду вимог НАДС, скасовувались накази про дисциплінарні стягнення, 

звільнення, усувались перешкоди у проходженні служби. Непоодинокими 

були випадки ігнорування вимог НАДС та їхнє оскарження в судовому 

порядку з одночасним поданням заяв про забезпечення позову шляхом 

зупинення дії вимог. Тому, єдиним недоліком, на нашу думку, була 

відсутність закріплення на нормативному рівні адміністративної 

відповідальності за невиконання  вимог НАДС.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1165-19


 

Вважаємо, що надання НАДС повноважень щодо проведення 

службового розслідування та перевірок з правом направлення вимог, які є 

обов’язковими для виконання може слугувати  дієвим механізмом захисту 

прав державних службовців правоохоронних органів. Такий механізм 

передбачатиме: 1) швидке вирішення порушеного право, усунення перешкод 

для реалізації права державного службовця правоохоронного органу 

компетентним органом, наділеним спеціальними знаннями в галузі 

проходження державної служби; 2) можливість здійснення безпосередньої 

перевірки (виїзної); 3) відсутність фінансових витрат, зокрема судових, 

пов’язаних із розглядом справи в суді; 4) швидкість розгляду скарг та 

здійснення перевірочних заходів (як, правило протягом місця) та ін. 

Враховуючи вищенаведене, вважаємо що попередній механізм 

здійснення перевірочних заходів НАДС потребує відновлення з одночасним 

вирішенням питання про передбачення на рівні Кодексу України про 

адміністративні правопорушення адміністративної відповідальності за не 

виконання законних вимог посадових осіб НАДС. Зазначенні зміни 

сприятимуть підняттю авторитета НАДС, зменшенню порушень прав 

державних службовців правоохоронних органів, встановлених Законом 

України «Про державну службу», зменшить кількість звернень в суд, тощо 

[67, c.106]. 

Захист прав та гарантій державних службовців правоохоронних органів 

НАДС та його територіальних органів на даний час також може проявлятись 

у вигляді надання офіційних роз’яснень з питань проходження державної 

служби; а в широкому  розумінні  у вигляді реалізації державної політики з 

питань проходження державної служби в частині службовців 

правоохоронних органів. 

Що стосується Державної служби України з питань праці, слід 

зазначити, що її діяльність врегульовано Положення про Державну службу 

України з питань праці, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 

11.02.2015 р. № 96, згідно якого Державна служба України з питань праці є 
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центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної 

політики, і який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, 

охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами 

промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а 

також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про 

працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності, на випадок безробіття в частині призначення, 

нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг 

та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і 

гарантій застрахованих осіб. 

До основних повноважень Державної служби України з питань праці 

віднесено:  

 здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про 

працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та 

відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними 

особами, які використовують найману працю;  

 здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства 

про працю, зайнятість населення в частині дотримання прав громадян під час 

прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи;  

 дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, які 

мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; провадження 

діяльності з надання послуг з посередництва та працевлаштування;  

 здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням фондами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування законодавства 

про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині 

призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання 



 

соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою 

дотримання прав і гарантій застрахованих осіб; 

 здійснення контролю за своєчасністю та об’єктивністю розслідування 

нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням і 

веденням обліку, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків; 

 здійснення в установленому законодавством порядку державного  

нагляду (контроль) за діяльністю Фонду соціального страхування України та 

ін. [206]. 

Державна служба України з питань праці та її територіальні органи 

уповноважені проводити розслідування. Важливим видається також 

повноваження щодо складення протоколів про адміністративні 

правопорушення у випадках, передбачених законом за порушення 

законодавства, невиконання розпоряджень посадових осіб Державної служби 

України з питань праці; розгляд справи про такі правопорушення і 

накладення адміністративних стягнення у вигляді штрафу. Поширеними 

порушеннями в сфері державної служби є ті, що стосуються не дотримання 

законодавства про оплату праці, соціальне забезпечення, надання відпустки, 

незаконне звільнення, невиконання умов колективного договору та ін. 

 Винних осіб, може бути притягнуто до адміністративної 

відповідальності за ст. 41 КУпАП, яка має назву «Порушення вимог 

законодавства про працю та про охорону праці». Згідно цієї статі КУпАП є 

можливим притягнення до адміністративної відповідальності за:  

 порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, 

заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі;  

 порушення терміну надання посадовими особами підприємств, 

установ, організацій незалежно від форми власності та фізичними особами - 

підприємцями працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу 

документів стосовно їх трудової діяльності на даному підприємстві, в 

установі, організації чи у фізичної особи - підприємця, необхідних для 

призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), 
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визначеного законодавстом про звернення громадян, або надання зазначених 

документів, що містять недостовірні дані; 

 порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами 

праці та порядку її проведення; 

 інші порушення вимог законодавства про працю. 

За такі порушення вчинені вперше передбачено санкцію у вигляді 

штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від 

форми власності та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від 

тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [103]. 

З огляду на заначення, вважаємо, що надання державним органам до 

компетенції яких віднесено захист прав та гарантій державного службовця 

правоохоронних органів, одночасно з контрольно-перевірочними 

повноваженнями, ще й права на притягнення до відповідальності винних 

осіб, у разі встановлення порушень,  видається дієвим способом захисту 

прав.  

Ще одним суб’єктом інституційної системи суб’єктів, якими 

здійснюється захист прав та гарантій державного службовця правоохоронних 

органів є Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, правовий 

статус якого врегульовано Законом України «Про Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини» [246]. Слід звернутиувагу, що в 

країнах світу утворено різні за спеціалізацією види омбуцмена, зокрема: 

омбуцмен з прав дітей (зокрема, Норвегія, Іспанія, Україна та ін.), військовий 

омбуцмен (зокрема, Швеція, Норвегія, Німечинна, Чехія та ін.), бінес - 

омбуцмен (США, Грузія ), омбуцмен із захисту мови (зокрема Україна), 

омбуцмен новин, банківський омбуцмен, регіональний омбуцмен, місцнвий 

омбуцмен, омбуцмен з рівних можливостей та ін.  

Відповідно до Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини» Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних 

прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території 



 

України і в межах її юрисдикції на постійній основі. Сферою пощирення 

повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини є 

відносини:  

 що виникають при реалізації прав і свобод людини і громадянина між 

громадянином України, незалежно від місця його перебування, іноземцем чи 

особою без громадянства, які перебувають на території України, та органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і 

службовими особами; 

 відносини, що виникають між юридичними особами публічного та 

приватного права, а також фізичними особами, які перебувають на території 

України, у випадках, передбачених окремим законом [246].  

Представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

також наділені повноваженнями щодо складення адміністративних 

протоколів. Наприклад, за ст. 212-3 КУпАП, яка має назву «Порушення права 

на інформацію та права на звернення», та передбачає адмністративну 

відповідальність за:  

 необґрунтоване віднесення публічної інформації до інформації з 

обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит про публічну  

інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні 

публічної інформації, несвоєчасне або неповне надання публічної інформації, 

надання недостовірної інформації на запит про публічну інформацію;  

 неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне 

надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у 

відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури, її палати або члена; 

 ненадання доступу до судового рішення або матеріалів справи за 

заявою особи; 

 незаконна відмова у прийнятті та розгляді звернення та ін. [103]. 
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З огляду на вищенаведене, можн априйти до висновку, що на даний 

час, захист прав і гарантій державних службовців правоохоронних оргнанів 

має досить опосередковане відношення до національного інституту 

омбуцмена, оскільки стосується в основному захисту прав на звернення 

громадня, отримання публічної інформації. Враховуючи вищенаведене, 

вважаємо за необідне стоврення в Україні окремого інституту омбуцмена по 

захисту прав державних службовців правоохоронних органів. 

Ще одним суб’єктом захисту прав і гарантій державного службовця 

правоохоронних органів є Національна служба посередництва і примирення 

та її територіальні органи, головною метою діяльності якої є запобігання 

виникненню трудових конфліктів, здійснення посередництва та примирення, 

сприяння вирішенню трудових спорів. 

В останні роки кількість випадків виникнення  індивідуальних та 

колективних трудових спорів в системі правоохоронних органів значно 

збільшилась, що пояснюється погіршенням становища державних 

службовців правоохоронних органів на нормативному рівні, постійними 

реорганізаційними процесами. Зазначене зумовлює необхідність  

використання, передбаченого національним законодавством досудового 

(адміністративного) порядку вирішення трудових спорів.  

Одним із видів досудового вирішення трудового спору (конфлікту) 

можна вважати їх вирішення в порядку, передбаченому Законом України 

«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», який 

прийнято вважати основним законодавчим актом, що визначає правові й 

організаційні засади функціонування системи заходів по вирішенню 

колективних трудових спорів (конфліктів). 

Під колективним трудовим спором (конфліктом) слід розуміти 

розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо: 

а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці 

та виробничого побуту; б) укладення чи зміни колективного договору, угоди; 

в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; г) 



 

невиконання вимог законодавства про працю [230]. Аналогічне визначення 

наведено Міністерством юстиції України в роз'ясненнях від 

11.01.2011 р. [106]. 

В залежності від місця виникнення трудового спору (конфлікту) можна 

виділити декілька рівнів його вирішення, в залежності від чого буде 

змінюватись суб’єктивний склад учасників та порядок формування вимог. 

Наведемо приклад рівнів на моделі правоохоронних органів. Так,  

 1) виробничий рівень (сторонами є наймані працівники (окремі 

категорії найманих працівників) правоохоронного органу чи його 

структурних підрозділів або первинна профспілкова чи інша уповноважена 

найманими працівниками організація та керівник правоохоронного органу. 

Вимоги формуються і затверджуються загальними зборами (конференцією) 

найманих працівників правоохоронного органу або формуються шляхом 

збирання підписів. Вимоги є легітимними за наявності не менше половини  

підписів членів трудового колективу правоохоронного органу чи його  

структурного підрозділу. Разом із висуненням вимог відбувається визначення 

органу чи особи, які будуть представляти їх інтереси); 

2) галузевий,  територіальний рівень (сторонами є наймані працівники  

правоохоронного органу однієї або декількох професій або адміністративно-

територіальних одиниць чи профспілки, їх об'єднання або інші  уповноважені  

найманими працівниками органи та керівники, об'єднання керівників або 

уповноважені ними органи чи представники. Вимоги формуються і 

затверджуються рішенням виборного органу відповідної профспілки, 

об'єднання профспілок (коли інтереси найманих працівників представляє  

профспілка, їх об'єднання); конференцією представників правоохоронних 

органів (коли інтереси найманих працівників представляють інші 

уповноважені ними організації (органи)); 

3) національний рівень (сторонами є наймані працівники однієї або 

декількох галузей (професій) чи профспілки або їх об'єднання чи інші 

уповноважені найманими працівниками органи та керівники, об'єднання 
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керівників в або уповноважені ними органи (представники) на території 

більшості адміністративно-територіальних одиниць України). 

Формою вираження вимог є протокольне рішення. Загальний строк 

розгляду вимог і прийняття рішення не повинен перевищувати 30 днів. 

Таким чином, зазначене дає підстави говорити про встановлення на 

нормативному рівні інституту захисту трудових прав та вирішення трудових 

спорів (конфліктів) в позасудовому порядку. При цьому, вважаємо що сам 

механізм потребує спрощення та адаптації під особливості проходження 

державної служби в правоохоронних органах та повинен стати 

альтернативою звернення до суду [78, c.117]. 

Важливе місце в інституційній системі суб’єктів, якими здійснюється 

захист прав та гарантій державного службовця правоохоронних органів 

відведено судовим органм. Розгляд спорів, пов’язаних із проходженням 

державної служби в правоохоронних оргнах здійснююється в 

адміністративних судах в порядку, встановленому Кодексом 

адімінстративного судочинства України. Кодекс адміністративного 

судочинства України визначає юрисдикцію та повноваження 

адміністративних судів, встановлює порядок здійснення судочинства в 

адміністративних судах. Основним завданнями та засадами 

адміністративного судочинства є:  

 справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у 

сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод 

та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з 

боку суб’єктів владних повноважень; 

 перевірка у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи 

прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що 

визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням 

повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, 

тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття 



 

рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) 

розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи 

всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням 

необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, 

свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це 

рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття 

рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку. 

Важливо акцентувати увагу, що принпипами адміністративного 

судочинства є: верховенство права; рівність усіх учасників судового процесу 

перед законом і судом; гласність і відкритість судового процесу та його 

повне фіксування технічними засобами; змагальність сторін, диспозитивність 

та офіційне з’ясування всіх обставин у справі; обов’язковість судового 

рішення; забезпечення права на апеляційний перегляд справи; забезпечення 

права на касаційне оскарження судового рішення у випадках, визначених 

законом; розумність строків розгляду справи судом; неприпустимість 

зловживання процесуальними правами; відшкодування судових витрат 

фізичних та юридичних осіб, на користь яких ухвалене судове 

рішення [100]. Якщо державним службовцем заявлено окремо позов про 

стягнення моральної шкоди, а також про захист честі, гідності та ділвої 

репутації, в такому випадку розгляд справи буде здійснюватись в  місцевих 

судах. 

Окрім цього, слід звернути увагу, що у разі складення уповноваженими 

суб’єктами протоколів про адміністративні правопорушення (до прикладу, 

щодо недотриманн законодавства про працю, щодо порушень законодавства 

про звернення та ін.), такі справи передаються на розгляд суду, який вирішує 

питання про притягнення виних осіб до адміністративної відповідальності.  

Загалом захист прав та інтересів державних службовців 

правоохоронних органів в судовому порядку можна вважати 

найефективнішим способом. При цьому, судовий захист прав не позвавлений 

недоліків, до яких слід віднести: довготривалість розгляду справ у суді, що 
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має місце через велику завантаженість  судів; необхіність понесення судових 

витрат (в тому числі на правничу допомогу). 

У разі вчиненння відносно державного службовця правоохоронного 

органу кримінального правопорушення, він має право звернутись за захистом 

своїх прав до правоохоронних органів. Як правило, мова йде про незаконне 

звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв’язку з 

повідомленням ним як викривачем про вчинення іншою особою 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень 

Закону України "Про запобігання корупції" [194], а також інше грубе 

порушення законодавства про працю, за яке ст. 172 КК України встановлено 

кримінальну відповідальність [118].  

Окрему групу суб’єктів, які здійснюють захист прав і свобод 

державних службовців правоохоронних органів та не належать до державних 

органів є профспілкові та громадські організації, утворені відповідно до 

Закону України «Про громадські об'єднання» [180], а також громадські ради, 

які утворуються при відповідних правоохороних органах, як консультативно-

дорадчі органи та уповноважені здійснювати громадський контроль за 

діяльністю державних органів. 

Відповідно до ч. 2 ст. 36 Конституції України громадяни мають право 

на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-

економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими 

організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за 

родом їх професійної діяльності. Професійні спілки утворюються без 

попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні 

спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках 

встановлюються виключно цією Конституцією і законами України. 

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання 

громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до 

політичних партій або громадських організацій. 



 

Відповідні цілі щодо захисту державних службовців правоохоронних 

органів можуть вказуватись у статутних документах інститутів громадського 

суспільства.  

Так, говорячи про профспілкові органи слід сказати, що зважаючи на 

те, що засади функціонування інституту профспілкових органів створені 

досить давно, з кожним роком його сутність нівелюється, що можна 

пояснити управлінням профспілковими органами особами, які знаходяться в 

підпорядкуванні адміністрації, незнанням своїх прав та повноважень, 

низьким рівнем довіри працівників до профспілкових органів, відсутність 

позитивного досвіду та /або доведення його до відома зацікавлених осіб. 

Зазначене потребує розробки нових підходів до формування та 

функціонування ефективного, незалежного інституту профспілкових органів. 

Так, Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності» визначає особливості правового регулювання, засади створення, 

права та гарантії діяльності професійних спілок. Профспілковим органом є 

орган, створений згідно із статутом (положенням) профспілки, об'єднання 

профспілок, через який профспілка здійснює свої повноваження.  

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 

визначає професійну спілку як добровільну неприбуткову громадську 

організацію, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за 

родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання). Під терміном 

«роботодавець» розуміється як власник підприємства, установи, організації 

незалежно від форми власності, виду діяльності, галузевої належності або 

уповноважений ним орган (керівник) чи фізична особа, яка відповідно до 

законодавства використовує найману працю [233]. 

Профспілки вповноважені на добровільних засадах створювати 

об'єднання (ради, федерації, конфедерації тощо) за галузевою, 

територіальною або іншою ознакою, а також входити до складу об'єднань та 

вільно виходити з них.  
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Профспілки їх організації та об'єднання ведуть колективні переговори, 

укладають колективні договори, генеральну, галузеві (міжгалузеві), 

територіальні угоди від імені працівників [233]. До прикладу, Галузеву угоду 

укладено між Департаментом поліції охорони та Профспілкою працівників 

державних установ України на 2019 - 2021 роки [35]. 

Важливо відмітити, що положення колективного договору 

поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони 

членами профспілки, і є обов'язковими як для роботодавця, так і для 

працівників підприємства. Положення генеральної, галузевої (міжгалузевої), 

територіальної угод діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів, 

що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду [222]. 

Основною метою створення професійних спілок є здійснення 

представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та 

інтересів їх членів. 

Профспілки та їх об’єднання наділені досить широкими 

повноваженнями, серед яких: 

 представлення і захист прав та інтересів їх членів; 

 ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів 

і угод; 

 захист прав громадян на працю та здійснення громадського контролю 

за додержанням законодавства про працю; 

 забезпечення  зайнятості населення; 

 забезпечення достатнього життєвого рівня громадян та соціального 

захисту; 

участь в управлінні підприємствами та при зміні форм власності; 

 у вирішенні трудових спорів; 

 організації  страйків та проведення інших масових заходів; 

 отримувати інформацію з питань праці та соціально-економічного 

розвитку; 



 

творювати навчальні, культурно-освітн заклади, дослідні та інші 

організації; 

 приймати участь у вирішенні питань охорони здоров'я громадян, 

фізичної культури, спорту, туризму та охорони довкілля; 

 у сфері захисту духовних інтересів трудящих; 

 захист житлових прав громадян; 

 щодо притягнення до відповідальності посадових осіб та ін. 

Окрему увагу слід звернути на праві профспілкових органів вимагати 

розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, 

установи або організації, якщо він порушує Закон України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності», законодавство про працю, про 

колективні договори та угоди. 

При цьому, така вимога є обов'язковою для розгляду і виконання. У 

разі незгоди з нею керівник, стосовно якого прийнято рішення, або орган чи 

особа, від яких залежить звільнення керівника, можуть у двотижневий строк 

оскаржити рішення профспілкового органу до місцевого суду. У цьому разі 

виконання вимоги про розірвання трудового договору зупиняється до 

винесення судом рішення [233]. 

Таким чином зазначене дає змогу говорити, що діяльність профспілок 

та їх об’єднань охоплює усі найважливіші питання, які можуть тією чи 

іншою мірою стосуватись державного службовця, який проходить службу в 

правоохоронних органах. В окремих випадках, може здійснюватись захист 

прав та надання відповідних гарантій членам сім’ї державного службовця 

правоохоронного органу та/або колишньому працівнику. 

Закон України «Про державну службу» містить декілька норм, якими 

врегульовано діяльність профспілкових органів. Зокрема, щодо погодження з 

виборним органом первинної профспілкової організації (за наявності) 

Положення про преміювання у відповідному державному органі; щодо 

інформування виборний орган первинної профспілкової організації (за 

наявності) про видачу наказу (розпорядження) керівника державної служби, 
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згідно якого державні службовці, для яких законом не передбачено обмежень 

щодо роботи, зобов’язані з’явитися на службу і працювати понад 

установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі 

дні, у нічний час з метою виконання невідкладних або непередбачуваних 

завдань; щодо затвердження правил внутрішнього службового розпорядку 

загальними зборами (конференцією) державних службовців державного 

органу за поданням керівника державної служби і виборного органу 

первинної профспілкової організації (за наявності) на основі типових 

правил [187]. 

Кодекс законів про працю України містить окрему главу II, присвячену 

колективному договору. Окрім цього, згідно ч. 4 ст. 36 КЗпП України  

встановлено самостійну  підставу припинення трудового договору у вигляді 

розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого 

уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (ст. 

45) [102]. 

Іншими положеннями КЗпП України визначено: 1) порядок розірвання 

трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за 

попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації 

(профспілкового представника (ст.43); 2) порядок розірвання трудового 

договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без 

попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації 

(профспілкового представника)( ст. 43-1); 3) розірвання трудового договору з 

керівником на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації 

(профспілкового представника) (ст 45) та ін [102]. 

При цьому, ст. 43 КЗпП України встановлено, що розірвання трудового 

договору з підстав, передбачених пп. 1 (крім випадку ліквідації підприємства, 

установи, організації), 2-5, 7 ст. 40 і пп. 2 і 3 ст. 41 цього кодексу, може бути 

проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового 

представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, 

крім випадків, коли розірвання трудового договору із зазначених підстав 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n302
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n302


 

здійснюється з прокурором, поліцейським і працівником Національної 

поліції, Служби безпеки України, ДБР, Національного антикорупційного 

бюро України чи органу, що здійснює контроль за додержанням податкового 

законодавства [102]. 

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права 

та гарантії діяльності» вказано, що положення в частині особливостей 

притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення, а також 

положення ч. 3 і 4 ст. 22 цього закону не поширюються на прокурорів, 

поліцейських, працівників Служби безпеки України, ДБР, Національного 

антикорупційного бюро України та органів, що здійснюють контроль за 

додержанням податкового законодавства. Також вказується на існування 

відповідних особливостей застосування Закону України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності» у Збройних Силах України (для 

військовослужбовців), Національній поліції, Державній кримінально-

виконавчій службі України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої 

розвідки України, Службі судової охорони, які  встановлюються 

відповідними законами [233]. 

Таким чином, зазначене дає підстави говорити про наявність 

особливостей регулювання профспілкових відносин відносно працівників (в 

тому числі державних службовців) окремих правоохоронних органів, зокрема 

Національної поліції, Державної кримінально-виконавчої служби України, 

Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Служби 

судової охорони. При цьому, єдиного переліку правоохоронних органів, 

відносно яких встановлюються відповідні особливості в законодавстві не 

вироблено. Також, видається не зрозумілим вибірковий підхід законодавця 

щодо включення в переліки тих чи інших державних органів. У зв’язку з чим, 

вважаємо, що існує необхідність переглянути в цій частині положення 

Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», 

КЗпП України, та з урахуванням принципу рівності, привести їх у єдину 

відповідність [62, c.138]. 
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Таким чином, можна прийти до висновку, що національна інтитуційна 

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

службовця правоохоронних органів є досить розгалуженою. При цьому, 

спеціальноуповноважених на досудовий захист прав державних службовців 

правоохоронних органів суб’єктів не виявлено. У зв’язку  з чим, вважаємо 

що це питання потребує додаткового допрацювання шляхом утворення 

спеціальноуповноваженого на досудовий захист прав державних службовців 

правоохоронних органів суб’єкта з наданням йому повноважень на 

проведення контрольно-перевірочних заходів та складення протоколів про 

адміністративні правопорушення. 

Особливостями захисту державних службовців правоохоронних 

органів є те, що окремі працівники відповідно до Закону України «Про 

державний захист працівників суду та правоохоронних органів» підпадають 

ще й під дію так званого державному захисту, зокрема захисту підлягають: 

працівники прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової 

служби правопорядку у Збройних Силах України, Національного 

антикорупційного бюро України, органів охорони державного кордону, 

органів доходів і зборів, органів і установ виконання покарань, слідчих 

ізоляторів, органів державного фінансового контролю, рибоохорони, 

державної лісової охорони, інших  органів, які здійснюють правозастосовні 

або правоохоронні функції, а також співробітники кадрового складу 

розвідувальних органів України, співробітники Служби судової охорони, 

працівники Антимонопольного комітету України та уповноважені особи 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які беруть 

безпосередню участь відповідно у:  

а) конституційному провадженні;  

б) розгляді справ у судах, кримінальному провадженні та провадженні 

у справах про адміністративні правопорушення;  

в) оперативно-розшуковій та розвідувальній діяльності;  



 

в-1) виконанні бойових (спеціальних) завдань, покладених на Сили 

спеціальних операцій Збройних Сил України;  

г) охороні громадського порядку і громадської безпеки;  

д) виконанні вироків, рішень, ухвал і постанов судів, постанов органів, 

що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та 

прокурорів;  

е) контролі за переміщенням людей, транспортних засобів, товарів та 

інших предметів чи речовин через державний і митний кордон України;  

є) нагляді і контролі за виконанням законів [183]. 

При цьому, під терміном «суб’єкти, які мають право на отримання 

державного захисту» пропонується розуміти осіб, які займають визначену 

законом посаду та реалізують відповідні повноваження, а також їхніх 

близьких родичів [155. c. 3, 62]. 

А під терміном «державний захист» слід розуміти  функцію держави, 

спрямовану на захист суддів Конституційного Суду України, працівників 

суду і правоохоронних органів, їх близьких родичів від перешкоджання 

виконанню покладених на них законом повноважень, а також від посягань на 

життя, здоров’я, житло і майно зазначених осіб у зв’язку із службовою 

діяльністю цих осіб. 

При цьому, право на державний захист працівників правоохоронних 

органів та суду пропонується розглядати у широкому та вузькому значенні. З 

позиції широкого підходу, воно виражено у таких правомочностях, як: право 

на медичне обслуговування та санаторно-курортне лікування; право на 

обов’язкове державне страхування життя і здоров’я; право на пенсійне 

забезпечення; право на застосування заходів державного захисту (безпеки). 

Вузький підхід до трактування державного захисту працівників 

правоохоронних органів та суду засновано на положеннях Закону України 

«Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» [157, с. 

70]. 
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До заходів державного захисту віднесено: заходи фізичного впливу, 

спеціальні засоби і зброю з метою забезпечення виконання правомірних 

наказів і усних вимог, що добровільно не виконуються, для захисту особистої 

безпеки, безпеки близьких родичів, а також безпеки житла і майна; 

одержання допомоги у виконанні покладених обов’язків, а в разі 

необхідності – для особистого захисту, а також свого житла і майна з боку 

відповідних правоохоронних та інших державних органів; спеціальні заходи 

забезпечення безпеки; отримання матеріальної компенсації в разі загибелі 

працівника, каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, знищення чи 

пошкодження його житла і майна у зв’язку з виконанням службових 

обов’язків. 

Під «спеціальними заходами забезпечення безпеки» слід розуміти 

систему заходів, яка може застосовуватись для забезпечення безпеки 

працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких родичів, 

недоторканності житла, а також збереження їх майна з урахуванням 

конкретних обставин. Видами спеціальних заходів забезпечення безпеки 

є: а) особиста охорона, охорона житла і майна; б) видача зброї, засобів 

індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку; в) встановлення 

телефону за місцем проживання; г) використання технічних засобів 

контролю і прослуховування телефонних та інших переговорів, візуальне 

спостереження; д) тимчасове розміщення у місцях, що забезпечують 

безпеку;е) забезпечення конфіденційності даних про об'єкти захисту; 

є) переведення на іншу роботу, направлення на навчання, заміна документів, 

зміна зовнішності, персональних та/або біометричних даних, переселення в 

інше місце проживання [183]. 

До принципів реалізації адміністративно-правового механізму 

державного захисту, окрім загально правових, пропонується віднести ще й 

такі принципи: 1) гарантування й забезпечення державою прав на державний 

захист; 2) правової забезпеченості; 3) комплексного підходу до вирішення 

завдань державного захисту;  4) пріоритетності завдань, спрямованих на 



 

захист життя і здоров’я працівників суду та правоохоронних органів, їхніх 

близьких родичів; 5) зменшення ризиків виникнення загроз; 6) необхідності 

достатності і максимально можливого використання наявних сил та засобів 

захисту; 7) гласності, прозорості, вільного отримання й поширення публічної 

інформації про стан державного захисту; 8) відповідальності за дотримання 

вимог законодавства з питань державного захисту; 9) координації та 

взаємодії з державними органами [154]. 

Загалом державний захист державних службовців правоохоронного 

органу є необхідним та важливим елементом в інституційному механізмі 

захисту прав та інтересів державних службовців правоохоронних органів. 

Однак, існуючий порядок має декларативний характер і практично не 

застосовується. Тому важливим є його удосконалення та адаптації під 

спеціальний об’єкт захисту, яким є державні службовці правоохоронних 

органів. 

До заходів захисту прав та гарантій, вжитих безпосередньо державним 

службовцем правоохоронного органу можна віднести: написання керівнику 

скарги в порядку ст. 11 Закону України «Про державну службу» [187], 

звернення до дисциплінарної комісії з приводу зняття безпідставних 

звинувачень та підозр, подання позову до суду, повідомлення про злочин, 

звернення в НАДС для надання роз’яснень, направлення заяви про 

порушення до органів Держпраці, звернення до профспілкових органів та ін. 

Так, Закон України «Про державну службу» містить статтю 11, яка має 

назву «Захист права на державну службу». Відповідно до цієї статі захист 

права на державну службу передбачає право державного службовця 

скаржитись, у разі порушення наданих цим законом прав або виникнення 

перешкод у реалізації таких прав до керівника державної служби. Скарга 

подається у місячний строк з дня, коли державний службовець дізнався або 

повинен був дізнатись про порушення прав або виникнення перешкод у 

реалізації таких прав [187]. 
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Форми скарги не затверджено на законодавчому рівні, а лише 

передбачено, що вона повинна містити факти порушення прав державного 

службовця або перешкод у їх реалізації, а також передбачає можливість 

зазначення вимоги до керівника державної служби про  утворювання комісії 

для перевірки викладених у скарзі фактів. Також не наведено тлумачення 

понять «порушення наданих законом прав державного службовця» та 

«виникнення перешкод у реалізації прав державного службовця».  

У зв’язку з чим пропонуємо під поняттям «порушення наданих законом 

прав державного службовця»  розуміти будь-яке недотримання гарантованих 

прав державного службовця, встановлених законами, підзаконними 

нормативно правовими актами, положеннями, інструкціями, колективними 

договорами та іншими актами. На відмінно від поняття «порушення наданих 

законом прав державного службовця», термін «виникнення перешкод у 

реалізації прав державного службовця» можна тлумачити як вчинення будь-

яких дій або бездіяльності відносно державного службовця, які 

перешкоджають реалізації його законних прав та гарантій. 

Отримавши скаргу, керівник державної служби зобов’язаний не 

пізніше 20 календарних днів з дня отримання скарги надати державному 

службовцю обґрунтовану письмову відповідь (рішення). У разі неотримання 

установлених для розгляду строків для надання  обґрунтованої відповіді або 

незгоди з відповіддю керівника державної служби державний службовець 

може звернутися із відповідною скаргою до суду. 

Однак, в даному випадку слід зазначити про те, що звернення до суду, 

як правило є довготривалою процедурою і не сприяє швидкому поновленню 

прав державного службовця, усунення перешкод реалізації його прав. Окрім 

цього, судовий розгляд справ має наслідком визнання дій, бездіяльності, 

рішень незаконними. При цьому, не встановлює автоматичного притягнення 

винних осіб до відповідальності, що на практиці сприяє вчиненню порушень, 

оскільки відсутній каральний та превентивний механізм. 



 

Одночасно звернення до суду за захистом службовця, який продовжує 

перебувати у трудових відносинах може мати наслідком негативного 

ставлення до нього та створення штучних перешкод для проходження 

служби, притягнення до відповідальності, не переведення в штатну 

структуру в умовах реорганізації, зменшення матеріальних виплат, тощо. 

Така ситуація має місце в системі правоохоронних органів, які часто 

зазнають реорганізаційних змін. У зв’язку з чим, було б доцільним введення 

додаткового механізму захисту державних службовців, які звернулись зі 

скаргою у порядку ст. 11 Закону України «Про державну службу» або до 

суду на час прийняття рішення. Такий механізм до прикладу може 

передбачати заборону звільнення службовця до прийняття рішення по суті 

компетентним органом. Виключенням може бути звільнення працівника за 

власним бажанням. Також, у разі порушення строків розгляду скарги було б 

доцільним порушувати питання про притягнення винних до відповідальності. 

Таким чином захист прав та гарантій державних службовців 

правоохоронних органів може бути реалізовано шляхом вжиття:  

1) досудових 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) [69]. 

Під механізмом захисту прав та гарантій державного службовця 

правоохоронних органів пропонуємо розуміти сукупність таких елементів, як 

інституційна система суб’єктів, якими здійснюється захист прав та гарантій 

державного службовця правоохоронних органів; державний захист 

державних службовців правоохоронних органів, перелік яких визначено 
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Законом України «Про державний захист працівників суду та 

правоохоронних органів»); заходи захисту прав та гарантій, вжиті 

безпосередньо державним службовцем. 

В цій частині дисертації досліджено механізм захисту прав і гарантій 

державних службовців 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. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Таким чином, можна прийти до висновків, що права як елемент 

адміністративно-правового статусу державного службовця правоохоронного 

органу розглядаються як гарантовані адміністративно-правовою нормою 

межі можливої або дозволеної поведінки особи, що встановлюється для 

забезпечення публічного інтересу та виконання визначених функцій 

державного органу. Виокремлено: 1) загальні права, яких набуває будь-який 

державний службовець, та 2) спеціальні права державних службовців 

правоохоронних органів, яких опосередковано специфікою служби в 

правоохоронному органі. 

Систему прав державних службовців правоохоронних органів 

складають: 1) конституційні права, та ті, яких закріплено в законодавстві про 

державну службу, що є загальними для усіх державних службовців;  2) права, 

яких закріплено спеціальними актами законодавства, якими врегульовано 

діяльність правоохоронних органів в цілому, або окремих правоохоронних 

органів, дія яких розповсюджується на усіх державних службовців 



 

правоохоронних органів або тільки на окремих, які проходять службу у 

відповідному правоохоронному органі. 

2. Визначено, що систему гарантій державних службовців 

правоохоронних органів складають: 1) конституційні гарантії, та ті, яких 

закріплено в законодавстві про державну службу, що є загальними для усіх 

державних службовців; 2) гарантії, яких закріплено спеціальними актами 

законодавства, якими врегульовано діяльність правоохоронних органів в 

цілому, або окремих правоохоронних органів, дія яких розповсюджується на 

усіх державних службовців правоохоронних органів або тільки на окремих, 

які проходять службу у відповідному правоохоронному органі. 

Обгрунтовано, що колективний договір правоохоронного органу може 

передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами 

гарантії, соціально-побутові пільги, зокрема щодо дитячого оздоровлення та 

придбання новорічних подарунків для дітей працівників правоохоронного 

органу, надання на пільгових умовах путівок в санаторії, отримання 

одноразових виплат з нагоди ювілею, народження дитини, одруження, 

поховання членів сім’ї, встановлення стимулюючих виплат у вигляді 

надбавок за вчене звання, знання англійської мови тощо. 

3. Проведене дослідження дало змогу прийти до висновків, що 

особливостями механізму 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 державному захисту. 

Зазначено, що захист прав та гарантій державних службовців 

правоохоронних органів може бути реалізовано шляхом вжиття: 

1) досудових 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 
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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 ЕЛЕМЕНТУ 

АДМНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОВОГО СТАТУСУ 

 

3.1. Поняття обов’язків державного службовця правоохоронних 

органів 

 

Україною взято вектор в напрямку євроінтеграції. При цьому видається 

за необхідним приведення усіх сфер держави до встановлених міжнародними 

інституціями критеріїв. Державна служба відіграє важливе значення в 

процесі приєднання до європейських спільнот, оскільки від ефективності її 

функціонування залежить усі державні процеси в країні.  

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про державну службу» державний 

службовець наділений правом на чітке визначення посадових обов’язків 

[187]. 

Визначення кола обов’язків, якими наділений державний службовець 

правоохоронного органу має важливе практичне значення, як для самого 

посадовця, так і для держави загалом. Так, з однієї сторони, державний 

службовець правоохоронного органу будучи обізнаним з обов’язками, яких 

покладеного на нього, розуміє свою міру поведінки та межі компетенції, і 

виключає дії, які можуть розцінюватись як бездіяльність, незаконність дій, 

перевищення повноважень, або ж прийняття рішень за відсутності на це 

відповідної компетенції. У зв’язку з чим виникає необхідність дослідження 

правої категорії обов’язків, як елементу адміністративно-правового статусу 

державних службовців правоохоронних органів. 

Варто зазначити, що національним законодавством встановлюється 

широке коло обов’язків державних службовців правоохоронних органів, що 

зумовлено розгалуженою системою правоохоронних органів. При цьому, на 

нормативному рівні не вироблено ані визначення поняття «обов’язки 
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державного службовця правоохоронного органу», ані їхнього загального 

переліку. 

З метою з’ясування сутності правової категорії обов’язки державного 

службовця правоохоронного органу звернемось до наукових доробок вчених 

з цього питання та актів законодавства, проведемо співвіднесення з іншими 

схожими  термінами, зокрема з такими як «службові обов’язки державного 

службовця правоохоронних органів», «зобов’язання», «повноваження» та ін. 

Так, на думку, О. Мелехіна юридичний обов’язок – це передбачена 

нормою права міра належної поведінки учасника правовідносини. На відміну 

від суб’єктивного права, не можна відмовитися від виконання юридичного 

обов’язку. Відмова від виконання юридичного обов’язку є підставою для 

юридичної відповідальності [130, с. 369]. Подібної точки зору притримується й 

О. Орлова, яка зазначає, що обов’язку повинна кореспондувати 

відповідальність, в іншому разі такий обов’язок залишається правом [149, с. 

274]. Все це вказує на тісний взаємозв’язок між такими елементами правового 

статусу [88, c.145] державного службовця правоохоронного органу як права, 

гарантії, обов’язки та відповідальність. 

Матузов М.І. розглядає юридичні обов’язки  у нерозривній єдності з 

правами особи. Автор зазначає, що суть юридичного обов’язку полягає у 

необхідності певної поведінки, зміст у конкретних проявах  цієї необхідності 

(вид, міра, межі, час тощо), а структура у чотирьох елементному складі змісту. 

На думку О.С. Іоффе та М.Д. Шаргородського визначення обов’язку багато в 

чому залежить від того, як визначається поняття суб’єктивного права. На їх 

думку обов’язок потрібно визначати через право  обов’язок є забезпечена 

законом міра поведінки, якій слідує зобов’язана особа відповідно до вимог 

уповноваженого. В свою чергу Скакун О.Ф. розглядає юридичний обов’язок 

як гарантовану законом міру суспільно необхідної (корисної) і державою 

доцільної поведінки особи, об’єктивно обумовлену потребами існування та 

розвитку інших осіб, соціальних груп, націй, людства. У свою чергу, в 

адміністративно-правовій науці права та обов’язки особи розглядаються у 



 

площин адміністративно - правового статусу особи, вважаючи їх поряд з 

адміністративною правосуб’єктністю ключовими елементами всієї структури 

адміністративно-правового статусу особи [125, с. 127]. 

В Порядку розроблення посадових інструкцій державних службовців 

категорій «Б» та «В», затвердженого наказом Національного агентства України 

з питань державної служби від 11.09.2019 р. № 172-19 наводяться визначення 

таких термінів, як «посадові обов’язки», «група посадових обов’язків», де під: 

посадовими обов'язками розуміється перелік дій, що виконуються за 

посадою державної служби для реалізації завдань і функцій, покладених на 

структурний підрозділ;  

групою посадових обов’язків є посадові обов’язки, що передбачають 

використання однакових методів та інструментів під час їх виконання, об'єднані 

спільним результатом службової діяльності [173]. 

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.  

З огляду на зазначене вважаємо за необхідне відмітити, що термін 

«посадові обов’язки державного службовця правоохоронного органу» є значно 

вужчим за термін «обов’язки державного службовця правоохоронного органу», 

оскільки останній включає не тільки обов’язки, що виконуються за посадою 

державної служби для реалізації завдань і функцій, покладених на структурний 

підрозділ, а й інших, наприклад тих, що покладено на правоохоронний орган 

(зокрема, обов’язок виконувати законні доручення керівництва, обов’язок 

приймати участь в дисциплінарній комісії, як член її комісії; обов’язок 

повідомляти про корупційні діяння, які стали йому відомі та ін.). Тобто, термін 

«обов’язки державного службовця правоохоронного органу» в широкому сенсі 

охоплює обов’язки, що встановлені для усіх державних службовців  не залежно 

від категорії посад, які вони займають, рангу та інших характеристик.  
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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. 

Службові обов’язки обумовлені специфікою державної служби в 

правоохоронній сфері. Перелік службових обов’язків державного службовця 

правоохоронних органів може бути визначено в законах, статутах, колективних 

договорах, галузевих угодах, правилах внутрішнього службового розпорядку 

відповідного правоохоронного органу, положеннях, посадовій інструкції.  

Сумлінне виконання саме службових обов’язків відповідно до Закону 

України «Про державну службу» є складовою поняття «службова дисципліна». 

Натомість розкриваючи сутність принципів професіоналізму та політичної 

неупередженості в державній службі, законодавець оперує вже зовсім іншим 

терміном, вказуючи на посадові обов’язки державного службовця [187]. 

Зі змісту досліджуваних правових категорій вбачаться, що поняття 

«службові обов’язки державного службовця правоохоронних органів» і 

«посадові обов’язки державного службовця правоохоронних органів» 

співвідносяться як загальне і ціле, є взаємопов’язаними. При цьому, термін 

«обов’язки державного службовця правоохоронних органів» охоплює обидві 

категорії, тобто службові обов’язки державного службовця правоохоронних 

органів та посадові обов’язки державного службовця правоохоронних органів.  

Окрім цього, не слід ототожнювати посадові обов’язки державного 

службовця правоохоронних органів й з такими правовими категоріями, як 

«зобов’язання», «професійна компетенція», «повноваження». Така думка 

обґрунтовується тим, що поняття «зобов’язання» як правило застосовують в 

договірних відносинах (наприклад, для позначення документа, що видається 

боржником кредитору).  

Відповідно до Закону України «Про державну службу» професійною 

компетентністю визначається здатність особи в межах визначених за посадою 

повноважень застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти 



 

відповідні моральні та ділові якості для належного виконання встановлених 

завдань і обов’язків, навчання, професійного та особистісного розвитку [187]. 

Термін «повноваженнями» в широку значенні розуміється як надане в 

установленому порядку право певної поведінки. В публічному праві 

повноваження є засобом впливу суб’єкта на правову поведінку об’єктів. 

Важливо зазначити, що повноваження на відмінно від обов’язків, можуть бути 

не обов’язковими для виконання. В даному випадку мова йдеться про  

реалізацію так званих дискреційних повноважень. Відповідно до Рекомендацій 

Комітету Міністрів Ради Європи № R (80)2 дискреційними повноваженнями 

є повноваження, які адміністративний орган, приймаючи рішення, може 

здійснювати з певною свободою розсуду, тобто, коли такий орган може 

обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає 

найкращим за даних обставин [29].  

Рудниченко В. підкреслив, що під поняттям «дискреційні 

повноваження» розуміють можливість суб’єкта владних повноважень діяти 

на власний розсуд, з-поміж декількох можливих варіантів дій обрати будь-

який, що з точки зору законодавства є правомірним. В юридичній 

енциклопедії «дискреційні повноваження» визначаються як право глави 

держави, голови уряду, інших посадових осіб органів державної влади діяти 

за певних умов на власний розсуд у межах закону. На наявність дискреції в 

окремій ситуації в нормі закону вказують такі звороти, як, наприклад, 

«може», «має право», а не «повинен», «зобов’язаний» [254]. 

Відповідно до Конституції України правовий порядок в Україні 

ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений 

робити те, що не передбачено законодавством [112]. Таким чином, 

притримуємось думки, що дискреційні повноваження суб’єктів в державній 

службі мають свої особливості, які повинні корилювати з конституційними 

засадами щодо правопорядку в Україні, якими регламентовано, що посадові 

особи діють виключно в порядку та у спосіб установлений законом.  
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На даний час, збільшується кількість судових справ, предметом яких є 

оскарження рішень прийнятих за реалізації дискреційних повноважень 

адміністративного органу залишаються однією із проблемних. Проблема 

вирішення такого спору полягає у тому, що позивач просить визнати дії 

незаконними та зобов’язати відповідний орган прийняти рішення, а суд 

задовольняє позов лише частково – визнає дії незаконними, але відмовляє у 

зобов’язанні органу вчинити певні дії, мотивуючи це тим, що здійснення 

таких дій є дискреційними повноваженнями адміністративного органу, отже 

лише він має право приймати відповідне рішення, а суд не має права 

втручатися та зобов’язувати. Внаслідок такої явно недобросовісної поведінки 

адміністративних органів розділилась і судова практика, оскільки частина 

суддів все ж таки стають на бік позивача і зобов’язують держорган вчинити 

певні дії [29]. 

Прикладом дискреційних повноважень в правоохоронних органах, яке 

безпосередньо має вплив на права та свободи державного службовця 

правоохоронного органу можна привести право суб’єкта призначення 

пропонувати державному службовцю при звільненні вакантну посаду, яке 

передбачено ст. 87Закону України «Про державну службу». Так, ч. 3 ст. 87 

закону було доповнено новим абзацом першим згідно із Законом України 

«Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної 

реформи» № 440-IX від 14.01.2020 р. [179] згідно якого, суб’єкт призначення 

або керівник державної служби попереджає державного службовця про 

наступне звільнення у письмовій формі не пізніше ніж за 30 календарних 

днів. Суб’єкт призначення або керівник державної служби може пропонувати 

державному службовцю будь-яку вакантну посаду державної служби у тому 

самому державному органі (за наявності). При цьому не застосовуються 

положення законодавства про працю щодо обов’язку суб’єкта призначення 

отримання згоди виборного органу первинної профспілкової організації 

(профспілкового представника) на звільнення. 



 

В попередній редакції стаття 87 Закону України «Про державну 

службу» містила вимогу про обов’язок пропонувати при скороченні 

державному службовцю рівнозначну посаду. Її зміна, на нашу думку 

зумовила звуження прав державних службовців. Із внесеними змінами, при 

вивільненні державних службовців перестали враховувати й переважне право 

залишення на роботі, гарантоване Кодексом законів про працю 

України [102]. 

Слід сказати, що в правоохоронних органах склались ситуації за яких 

становище державних службовців значно погіршилось в порівнянні з іншими 

категоріями працівників. Так, до прикладу при прийнятті рішення про 

скорочення штатної чисельності працівників правоохоронного органу у 

зв’язку з реорганізацією, до державних службовців правоохоронного органу 

застосовуються положення в частині права пропонувати вакантну посаду; 

звільнення наступає не раніше чим через місяць; не потребує згоди 

профспілкового органу; протягом шести місяців після вивільнення 

державному службовцю може бути запропоновано посаду, призначення на 

яку відбувається без проведення конкурсу, тільки за умови, що державного 

службовця було прийнято на державну службу за умовами відкритого 

конкурсу. 

Натомість, до осіб рядового та начальницького складу за тих же умов 

застосовуються положеннями, згідно яких працівнику в обов’язковому 

порядку пропонується вакантна посада; звільнення наступає не раніше чим 

через два місяці; потребує згоди профспілкового органу (окрім працівників 

окремих органів (зокрема, прокуратури, НАБУ, працівників органів 

Державної кримінально-виконавчої служби України). Окрім цього, 

спеціальними законами для деяких категорій працівників окремих 

правоохоронних органів може бути встановлено інший розмір та порядок 

виплат, у зв’язку із скороченням штатів або з організаційними заходами. До 

прикладу, відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне 

бюро України» особам начальницького складу Національного 
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антикорупційного бюро України при звільненні із служби за віком, після 

закінчення строку договору (контракту), за станом здоров’я, у зв’язку із 

скороченням штатів або з організаційними заходами в разі неможливості 

використання на службі виплачується грошова допомога у розмірі 50 

відсотків місячного розміру оплати праці (грошового забезпечення) за 

кожний повний календарний рік служби. Особам начальницького складу 

НАБУ, звільненим із служби через сімейні обставини або з інших поважних 

причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, 

виплачується грошова допомога у розмірі 25 відсотків місячного розміру 

оплати праці (грошового забезпечення) за кожний повний календарний рік 

служби. Особам начальницького складу НАБУ, звільненим з роботи за 

службовою невідповідністю, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що 

набрав законної сили, грошова допомога не виплачується [225]. 

Зазначене дає підстави говорити, про погіршення становища 

державного службовця правоохоронного органу в порівняні з іншими 

категоріями працівників, а в окремих випадках, навіть про наявність 

дискримінації прав державних службовців. У зв’язку з чим пропонується 

внести зміни до Закону України «Про державну службу», урівнявши права та 

гарантії державних службовців з іншими категоріями працівників, а також 

переглянути усі дискреційні повноваження державних службовців [86, c.28]. 

Таким чином, суб’єкт владних повноважень, який наділений владними 

повноваженнями має відповідні можливості, які зобов’язаний реалізовувати  

у формально визначений спосіб. З цієї позиції повноваження державного 

службовця правоохоронного органу можна розглядати ще як обов’язок 

реалізувати конкретне суб’єктивне право. 

Реалізація обов’язків державного службовця правоохоронних органів 

може мати дві форми вираження: 1) дотримання та 2) виконання. Можна 

говорити, що дотримання обов’язків державними службовцями 

правоохоронних органів як форма передбачає дотримання службовцем, 

встановлених Конституцією, законами, підзаконними нормативно-правовими 



 

актами правил поведінки, заборон, обмежень. Дотримання в більшості 

випадків проявляється в пасивній поведінці (наприклад, дотримання 

обмежень щодо суміщення державної служби з підприємницькою 

діяльністю, дотримання заборони щодо входження до складу керівних 

органів політичних партій  та ін.). 

Натомість, виконання обов’язків державними службовцями 

правоохоронних органів як форма має активне вираження поведінки 

державного службовця правоохоронного органу, супроводжується 

вчиненням дій, регламентованих посадовою інструкцією, положенням, 

спеціальними законами, іншими актами законодавства. 

Зміст та обсяг обов’язків статусу державного службовця 

правоохоронного органу залежить від виду правоохоронного органу, де 

працює службовець, займаної посади, категорії. 

Важливо відмітити, що обов’язки поряд із завданнями та 

повноваженнями виступають одним із елементів професійно-кваліфікаційної 

характеристики посад державної служби у правоохоронному органі. Як 

правило, типові професійні обов’язки для певної посади або для групи посад, 

подібних за професійними ознаками наводяться у розділі: «Завдання, 

обов'язки та повноваження». Так, до прикладу для завідувача самостійного 

структурного підрозділу правоохоронного органу у вигляді сектору можуть 

бути передбачені такі типові обов’язки щодо:  

 організації роботи сектору;  

 забезпечення виконання покладених на сектор завдань щодо участі у 

сприянні реалізації державної політики у правоохоронній сфері; 

 прийняття участі в аналізі проєктів нормативно-правових актів, 

окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать 

до компетенції сектору зокрема, та правоохоронного органу загалом; 

 підготовки проєкту рішення з напрямів діяльності сектору у межах 

наданих повноважень;  
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 налагодження роботи з ефективної взаємодії сектору з іншими 

структурними підрозділами правоохоронного органу;  

 проведення аналізу стану та тенденцій розвитку відповідного напряму 

управління;  

 організовувати та здійснювати контроль за своєчасністю та якісний 

розглядом працівниками сектору звернень органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, 

організацій, громадян з напряму діяльності сектору, а також щодо підготовки 

за результатами їх аналізу проєкти відповідних рішень;  

 вжиття необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи 

сектору;  

 організації роботи з документами у відповідності з чинним 

законодавством; забезпечення дотримання працівниками підрозділу 

законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії 

корупції, службової дисципліни, морально-етичних норм та ін. 

Вважаємо, що до формування обов’язків державних службовців 

правоохоронного органу слід висувати такі загальні вимоги: 

1) чітке формулювання обов’язку державних службовців 

правоохоронного органу, усунення неоднозначностей в їх розумінні; 

2) чіткість визначення суб’єкта, на якого обов’язок покладається 

поширюється; 

3) формування обов’язку у відповідності до професійно-

кваліфікаційних вимог займаній посаді державного службовця 

правоохоронного органу; 

4) встановлення форми, способу та порядку реалізації обов’язку; 

5) встановлення на рівні закону відповідальності державних 

службовців правоохоронного органу за не належне або повне невиконання  

обов’язків; 

6) встановлення механізму контрольно-перевірочних заходів та ін.  



 

Дотримання зазначених вимог сприяло би укріпленню 

адміністративно-правового статусу державних службовців правоохоронних 

органів. 

Під обов’язками, як елементом адміністративно-правового статусу 

державного службовця правоохоронного органу пропонуємо розуміти 

встановлену адміністративно-правовою нормою міру належної та необхідної 

поведінки державного службовця під час проходження ним служби в 

правоохоронному органі [70, с. 280]. 

В цій частині дисертації, 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. 

 

3.2. Класифікація обов’язків державних службовців 

правоохоронного органу 

 

Для того, щоб виявити специфіку обов’язків державного службовця 

правоохоронного органу, доцільним є здійснення їх класифікації. Відповідно 

до словникової енциклопедичної літератури, слово «класифікація» походить 

від латинського «classis» – розряд, клас і «fасіо» – роблю, і означає:  

1) «розбивання множини будь-яких об’єктів (елементів) на групи 

(підмножини). Кожна група може, у свою чергу, бути поділена аналогічним 

чином на підмножини» [87];  

2) «систему супідрядних понять (класів об’єктів) тієї або іншої галузі 

знань чи діяльності людини, що використовується як засіб для встановлення 
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зв’язків між цими поняттями чи класами об’єктів» [298]; 3) «дію за 

значенням «класифікувати» (розподіляти предмети, явища, або поняття на 

класи, групи тощо за спільними ознаками, властивостями; групувати) або 

систему розподілу предметів, явищ або понять на класи, групи тощо за 

спільними ознаками, властивостями» [260, с. 175]. Таким чином, 

«класифікація» етимологічно полягає у розподілі об’єктів за окремими 

критеріями на певні види для визначення зв’язків між ними [8]. 

Передумовою для класифікації обов’язків державного службовця є 

розуміння того, що: обов’язки державного службовця кореспондують правам 

громадянина, адже останні, як би широко вони не були декларовані, не 

становлять реальної цінності без гарантій їхньої реалізації та захисту [248]; у 

структурі правового статусу обов’язки мають превалююче значення над 

правами [25]; загальноприйнята у адміністративно-правовій науці 

класифікація обов’язків як елементу адміністративно-правового статусу на 

абсолютні та відносні не може бути застосована до обов’язків державного 

службовця [248]; обов’язки не передбачають можливість альтернативного 

варіанту поведінки державного службовця, вони є виключно 

регламентованими у відношенні державного службовця [104]; виконання 

обов’язків забезпечується дією відповідних організаційноправових та інших 

соціальних механізмів, які розроблено та запроваджено у сферу суспільного 

та державного життя саме з цією метою [257] тощо. 

Існує значна кількість підходів до класифікації посадових обов’язків 

державних службовців. Наприклад, Стець О.М. запропонував класифікувати 

службові обов’язки державного службовця залежно від їх функціонального 

призначення наступним чином: 

1) обов’язки, яких встановлено для забезпечення якісного 

функціонування державної служби відповідно до принципів верховенства 

права та належного врядування. До них віднесено: обов’язок дотримуватися 

Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень 

та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України; обов’язок 



 

дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки; 

обов’язок поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод 

людини та громадянина; обов’язок з повагою ставитися до державних 

символів України; обов’язок додержуватися вимог законодавства у сфері 

запобігання і протидії корупції; обов’язок запобігати виникненню реального, 

потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби;  

2) обов’язки, яких встановлено для забезпечення якісного виконання 

повноважень державного службовця. До них віднесено: обов’язок 

використовувати державну мову під час виконання своїх посадових 

обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти 

можливим спробам її дискримінації; обов’язок забезпечувати в межах 

наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних 

органів; обов’язок сумлінно і професійно виконувати свої посадові 

обов’язки; обов’язок виконувати рішення державних органів, накази 

(розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах 

повноважень, передбачених Конституцією та законами України; обов’язок 

постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та 

удосконалювати організацію службової діяльності; обов’язок зберігати 

державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку 

з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно 

до закону не підлягає розголошенню; обов’язок надавати публічну 

інформацію в межах, визначених законом; обов’язок звернутися до 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби для забезпечення 

законності у разі виявлення ним під час його службової діяльності або поза її 

межами порушення вимог Закону «Про державну службу» з боку державних 

органів або їх осадових осіб [268, с. 57].  

Цікавою є класифікація обов’язків державного службовця, яку 

запропоновано Л.Р. Білою-Тіуновою, відповідно до якої є обов’язки, що 

мають державно-публічний характер – основні, яких закріплено у ст. 8 
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чинного Закону України «Про державну службу» та посадові обов’язки, яких 

визначено посадовою інструкцією. До першої групи віднесено:  

1) обов’язок дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише 

на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та 

законами України, що випливає з принципів верховенства права і законності 

державної служби і полягає у тому, що, виконуючи свої посадові обов’язки, 

державний службовець повинен суворо дотримуватися наданих йому 

повноважень, не зловживати владою, не здійснювати дій усупереч інтересам 

людини, суспільства і держави;  

2) обов’язок дотримуватися принципів державної служби та правил 

етичної поведінки, що є визначальним у діяльності державного службовця і 

обумовленим самою сутністю державної служби. Цей обов’язок становлять: 

дотримання принципів державної служби та дотримання  правил етичної 

поведінки;  

3) обов’язок поважати гідність людини, не допускати порушення прав і 

свобод людини та громадянина. Тобто, реалізуючи свої посадові 

повноваження, державні службовці мають здійснюючи свою діяльність під 

кутом забезпечення реалізації та охорони прав і свобод людини і 

громадянина;  

4) обов’язок з повагою ставитися до державних символів України, який 

забезпечує нерозривний зв’язок державного службовця з державою та 

визначає основні вимоги його службової поведінки щодо держави у цілому, 

та державних символів України, зокрема;  

5) обов’язок обов’язково використовувати державну мову під час 

виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінацію 

державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації становлять 

такі чинники:  обов’язково використовувати державну мову під час 

виконання своїх посадових обов’язків; не допускати дискримінацію 

державної мови; протидіяти можливим спробам дискримінації державної 

мови;  



 

6) обов’язок забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне 

виконання завдань і функцій державних органів, який безпосередньо 

випливає із принципу ефективності державної служби і полягає у тому, що 

діяльність державного службовця, у межах наданих повноважень, 

здійснюється не заради самої діяльності, а має відповідне цільове 

спрямування;  

7) обов’язок сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки 

та умов контракту (у разі укладення), який  безпосередньо випливає із самого 

змісту правового статусу державного службовця і включає в себе низку таких 

складових, як своєчасне, точне, інтенсивне, ефективне, творче та ініціативне 

виконання покладених завдань; 8) обов’язок виконувати рішення державних 

органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та 

у межах повноважень, передбачених  Конституцією та законами України 

тощо [16, с. 157]. 

До критеріїв класифікації обов’язків державних службовців 

правоохоронних органів, віднесемо: функціональне призначення обов’язків, 

юридичну силу нормативно-правового акту, в якому закріплено обов’язки та 

правове регулювання обов’язків. 

В залежності від правового врегулювання, вважаємо за можливе 

виділити два підходи до класифікації обов’язків державних службовців 

правоохоронних органів:  

перший  широкий підхід, який включає чотири основні групи 

обов’язків державних службовців правоохоронних органів, а саме:  

1) ті, що закріплено конституційними нормами (конституційні);  

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

загальними для усіх державних службовців (загальні);  

3) ті, що закріплено спеціальними актами законодавства, якими 

врегульовано діяльність правоохоронних органів в цілому, дія яких 

розповсюджується на усіх державних службовців правоохоронних органів 

(спеціальні); 
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4) ті, які закріплені спеціальними актами законодавства, котрими 

врегульовано діяльність окремих правоохоронних органів, і дія яких 

поширюється лише на службовців цих органів (специфічні) [70]; 

другий  вузький підхід, який включає:  

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

службу» [187];  

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 державної служби в цих органах, а також дисциплінарних 

статутах (за наявності). 

Зупинимось на дослідженні класифікації обов’язків державних 

службовців правоохоронних органів за широким підходом.  

Так, конституційними обов’язками державного службовця 

правоохоронних органів є визначена Констиуцією України міра належної 

поведінки державного службовця правоохоронного  органу. До прикладу, 

обов’язок державного службовця правоохоронного органу діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України [112], який проявляється втому, що перед тим як вчинити 

будь яку дію або ж утриматись від неї, державний службовець 

правоохоронного органу повинен вжити усіх необхідних заходів, щоб 

переконатись, що є усі законні підстави вчинити відповідну дію або утриматись 

від її вчинення, а також, що ці дії або утримання від них  віднесено до його 

компетенції, спосіб їхньої реалізації визначений Конституцією та законами 

України. 

Загальними обов’язками державних службовців правоохоронних 

органів є закріплена в законодавстві про державну службу міра належної 

поведінки державного службовця правоохоронного органу.  



 

Закріплені ст. 8 Закону України «Про державну службу» загальні 

обов’язки можна систематизувати в декілька самостійних підгруп за 

схожістю притаманним їх ознакам:  

а) обов’язки щодо дотримання вимог законодавства, а саме:  

Конституції та законів України; у сфері запобігання і протидії корупції; 

запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час 

проходження державної служби;  

б) обов’язки морально-етичного та загальнолюдського змісту, а саме 

обов’язок: дотримуватись принципів державної служби та правил етичної 

поведінки; поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод 

людини та громадянина;  

в) обов’язки патріотичного змісту, а саме: з повагою ставитися до 

державних символів України; використовувати державну мову під час 

виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінацію 

державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації; 

г) обов’язки управлінсько-організаційного змісту, зокрема: 

забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і 

функцій державних органів; сумлінно і професійно виконувати свої посадові 

обов’язки та умови контракту про проходження державної служби (у разі 

укладення); виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), 

доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, 

передбачених Конституцією та законами України; постійно підвищувати 

рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію 

службової діяльності;  

ґ) обов’язки інформаційного змісту, а саме: зберігати державну 

таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з 

виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно 

до закону не підлягає розголошенню; надавати публічну інформацію в 

межах, визначених законом [187]. 
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Спеціальними обов’язками державних службовців правоохоронних 

органів є закріплена спеціальними актами законодавства про діяльність 

правоохоронних органів міра належної поведінки державного службовця 

правоохоронного органу, яка є єдиною для усіх або більшості. В даному 

випадку йдеться про акти законодавства, дія яких поширюється на усі 

правоохоронні органи, відповідно й на державних службовців, які проходять 

службу в цих органах. Також до цієї категорії буде доцільним віднесення 

обов’язків, які є типовими для усіх або декількох правоохоронних органів, 

регламентовані різними спеціальними актами. Прикладом спеціальних 

обов’язків державних службовців правоохоронних органів, які отримали в 

установленому законом порядку статус особи, узятої під захист: виконувати 

законні вимоги органів, які забезпечують її безпеку; негайно інформувати 

про кожний випадок погрози або протиправних дій щодо неї; дбайливо 

ставитися до майна, зброї і документів, виданих їй в тимчасове особисте 

користування для забезпечення безпеки; використовувати видану зброю 

виключно в інтересах забезпечення свого захисту і виконання покладених на 

неї законом обов’язків.  

Специфічними обов’язками державного службовця правоохоронного 

органу є міра належної поведінки державного службовця правоохоронного 

органу, визначена спеціальними актами законодавства, дія яких 

поширюються тільки на один правоохоронний орган. Перелік специфічних 

обов’язків державного службовця правоохоронного органу закріплено у 

спеціальних законах та підзаконних нормативно-правових актах, якими 

врегульовано діяльність відповідного правоохоронного органу, положеннях 

про структурні підрозділи державних органів, посадових інструкціях, 

затверджених керівниками державної служби в цих органах, а також 

дисциплінарних статутах (за наявності). До прикладу: відповідно до Закону 

України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» 

службова дисципліна, крім основних обов’язків поліцейського, визначених 



 

статтею 18 Закону України «Про Національну поліцію» [228], зобов’язує 

серед іншого поліцейського:  

1) бути вірним Присязі поліцейського, мужньо і вправно служити 

народу України; 

2) знати закони, інші нормативно-правові акти, що визначають 

повноваження поліції;   

3)  надавати допомогу та запобігати вчиненню правопорушень; 

4)  вживати заходів до негайного усунення причин та умов, що 

ускладнюють виконання обов’язків поліцейського, та негайно інформувати 

про це безпосереднього керівника та ін. [190]. 

Так, саме за допомогою класифікації відбувається теоретичне 

осмислення різних правових явищ і встановлюється їх відповідність 

емпіричному матеріалу. Виходячи із цього, можна зробити висновок про те, 

що класифікація має важливе теоретичне і практичне значення, оскільки вона 

є одним із елементів людської діяльності, у тому числі і науковою. Саме тому 

перед дослідниками рано чи пізно постане питання про необхідність 

класифікації тих або інших явищ громадського життя. Тим самим наведені 

аргументи на користь істотної теоретичної та практичної значущості 

проведення класифікації, у тому числі і обов’язків службовців 

правоохоронних органів. Можна вважати, що класифікація обов’язків 

державних службовців правоохоронних органів – це умовний розподіл 

обов’язків державних службовців правоохоронних органів з використанням 

окремих критеріїв на певні види для визначення зв’язків між ними, 

встановлення існуючих закономірностей їх ресурсу, можливості надання 

правової оцінки кожному окремому виду обов’язків державного службовця 

правоохоронного органу [8, с. 81]. 

Окрім цього, можна говорити, що наявність різновидів обов’язків 

державних службовців правоохоронних органів, дозволяє визначити 

специфіку адміністративно-правового статусу державних службовців 

правоохоронних органів, яка характеризується тим, що: 
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права та обов’язки державних службовців встановлюються, як правило, 

у межах компетенції правоохоронних органів, в яких вони проходять службу;  

діяльність державного службовця правоохоронного органу зумовлена 

виконанню специфічних завдань та функцій, покладених на відповідний 

правоохоронний орган чи його структурний підрозділ;  

службові права та обов'язки державного службовця правоохоронного 

органу характеризуються єдністю та взаємозалежність, яка полягає в тому, 

що права одночасно виступають обов’язками, а обов’язки 

правами, які повинні використовуватись виключно в інтересах 

державної служби;  

реалізація державним службовцем  правоохоронних органів службових 

прав та обов’язків гарантується актами законодавства;  

законні вимоги та приписи державних службовців правоохоронних 

органів мають обов’язків характер та повинні виконуватися всіма, кому вони 

пред’являються; 

державні службовці правоохоронних органів наділені правом на 

просування по службі, тобто на службову кар’єру (із можливістю 

проходження атестації та зайняття за їх бажанням іншої посади в 

правоохоронному орані, яку не віднесено до категорії посад державної 

служби; 

законодавством встановлено відповідні обмеження окремих 

загальногромадських прав державного службовця правоохоронного органу за 

для ефективності службової діяльності в правоохоронному органі; 

для державних службовців правоохоронних органів передбачені 

додаткові пільги (зокрема, безкоштовний проїзд в громадському транспорті, 

отримання компенсації за арену житла, та ін.); 

встановлено особливості щодо порядку притягнення до 

відповідальності державних службовців правоохоронних органів, а також 

відносно підвищений рівень відповідальності за вчинення окремих 

правопорушень [5, с.145]. 



 

У цій частині дослідження обов’язки державних службовців 

правоохоронних органів запропоновано 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. 

 

3.3. Обов’язок державних службовців правоохоронного органу 

щодо додержання службової дисципліни 

 

Дотримання державними службовцями правоохоронних органів 

службової дисципліни є запорокую ефективності та дієвості їхньої роботи, а 

також тим показником, який безпосередньо впиває на формування іміджу 

відповідного державного органу та державної служби загалом. Тому 

видалась необідіність присвятити окремий підроздлі дисертації дослідженню 

саме цьому питанню. 

Дисципліна як соціальне явище має прояв у двох аспектах: 

суб’єктивному, який полягає у свідомому дотриманні встановленого порядку 

суспільних відносин їх учасниками; об’єктивному, який полягає у сукупності 

правил та норм, що визначають порядок суспільних відносин.  

Дисципліна може бути класифікована наступним чином:  

1) залежно від мети застосування засобів на попереджувальну (немає 

чітко визначеної регламентованої форми, базується на навчанні, вихованні, 

популяризації бажаної поведінки суб’єкта) та виправну (базується на 

застосуванні заходів примусу);  
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2) залежно від способу формування на державну (правила дисципліни 

встановлюються державою, поряд із визначенням засобів забезпечення її 

дотримання) та моральну або духовну (правила дисципліни формуються 

самим суспільством без залучення державно-владних механізмів);  

3) залежно від обсягу поширення на макродисципліну (наприклад, 

державна, національна, громадська дисципліна) та мікродисципліну 

(наприклад, дисципліна окремого підприємства, трудового колективу, сім’ї); 

4) залежно від спрямованості на виконавську, договірну, трудову, 

технологічну, службову, учбову тощо. Для цілей цього дослідження, 

необхідно звернути увагу саме на службову дисципліну. 

Службова дисципліна для державного службовця є якісною 

характеристикою його адміністративно-правового статусу, а її дотримання 

невід’ємним обов’язком. Це пов’язано з тим, що службова дисципліна є 

одним із основних чинників дотримання принципу належного врядування та 

має прояв через сукупність правових норм, що регулюють внутрішній 

службовий розпорядок, обов’язки сторін адміністративних правовідносин. 

Крім того, важливість обов’язку з дотримання службової дисципліни для 

державного службовця правоохоронного органу опосередковано потребою 

належної фактичної поведінки в сфері державної служби та правоохоронної 

діяльності. 

Говорячи про службову дисципліну, Новак О.Д. слушно зазначено, що 

вона ґрунтується на принципах державної служби та обов’язках державних 

службовців. Учасниками відносин у цій сфері, з одного боку, є державний 

орган або відповідна посадова особа, а з другого – чітко визначена й 

нормативно окреслена категорія державних службовців, які працюють у 

державних органах. При цьому, до основних елементів службової 

дисципліни, віднесено обов’язки, права, заборони та обмеження, визначені 

нормативно-правовими актами й локальними нормативними актами 

(статутами, положеннями, інструкціями) для державного службовця. 

Порушення ж службової дисципліни означає вчинення дисциплінарного 



 

проступку. Оскільки відповідальність можлива лише за умови попереднього 

пред’явлення до поведінки людей певних вимог, то й дисциплінарна 

відповідальність держслужбовця, як зауважує можлива за умови 

попереднього визначення вимог до його поведінки, що закріплені в нормах 

законодавства про державну службу, у посадових інструкціях та інших 

локальних актах державного органу [143, с 140].  

В розумінні Закону України «Про державну службу» термін «службова 

дисципліна» означає неухильне додержання Присяги державного службовця, 

сумлінне виконання службових обов’язків та правил внутрішнього 

службового розпорядку [187]. 

Проаналізувавши нормативне визначення, можна стверджувати, що 

поняття «службова дисципліна державного службовця правоохоронного 

органу» можна тлумачити у широкому розумінні та у вузькому. Останнє 

співпадає з нормативним закріпленням службової дисципліни.  

У широкому значенні, під службовою дисципліною державного 

службовця правоохоронного органу розуміється сукупність дій, яких 

спрямовано на не допущення:  

 порушення Присяги державного службовця;  

 порушення правил етичної поведінки;  

 вияву неповаги до держави, державних символів України, 

Українського народу;  

 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;  

 недотримання правил внутрішнього службового розпорядку; 

 перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу 

злочину або адміністративного правопорушення;  

 невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного 

службовця правоохоронного орагну;  
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використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в 

неправомірних особистих інтересах інших осіб; 

  подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації 

про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну службу, а 

також неподання необхідної інформації про такі обставини, що виникли під 

час проходження служби;  

 неповідомлення керівникові державної служби правоохоронного 

органу про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним 

службовцем та близькими особами у 15-денний строк з дня їх виникнення;  

 прогул державного службовця правоохоронного органу  (у т.ч. 

відсутність на службі більше 3 годин протягом робочого дня) без поважних 

причин;  

поява державного службовця  правоохоронного органу на службі в 

нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;  

 прийняття державним службовцем правоохоронного органу 

необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності державного 

або комунального майна, незаконне їх використання або інше заподіяння 

шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу 

злочину або адміністративного правопорушення;  

 прийняття державним службовцем правоохоронного органу рішення, 

що суперечить закону або висновкам щодо застосування відповідної норми 

права, викладеним у постановах Верховного Суду України, щодо якого 

судом винесено окрему ухвалу [151]. 

Детермінація порушення правил етичної поведінки державних 

службовців частково є юридизованою. Відповідно до Загальних правил 

етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, затверджених наказом Національного агентством з питань 

державної служби 05.08.2016 р. № 158, державні службовці під час 

виконання своїх посадових обов’язків зобов’язані: неухильно дотримуватись 

загальновизнаних етичних норм поведінки, бути доброзичливими та 



 

ввічливими, дотримуватись високої культури спілкування, з повагою 

ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, 

об’єднань громадян, інших юридичних осіб.  

Крім того, обов’язок дотримуватись норм етичної поведінки полягає у 

зобов’язані у своїй поведінці не допускати:  

 використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації;  

 принизливих коментарів щодо зовнішнього вигляду, одягу, віку, статі, 

сімейного стану або віросповідання особи;  

 поширення чуток, обговорення особистого або сімейного життя колег, 

членів їх сімей та інших близьких осіб;  

 впливу приватних, сімейних, суспільних або інших стосунків чи 

інтересів на його (її) поведінку та прийняття рішень під час виконання своїх 

посадових обов’язків;  

 прояву будь-якої з форм дискримінації за ознаками раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, 

етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового 

стану, місця проживання, а також за мовними або іншими ознаками;  

 дій сексуального характеру, виражених словесно (погрози, 

залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, 

поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають у 

відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого 

підпорядкування тощо [198].  

Видаються цікавими також й положення Міжнародного кодексу 

поведінки державних посадових осіб, за результатом аналізу яких вдалось 

виокремити декілька основних правил поведінки державних посадових осіб. 

Так, перше правило поведінки державних посадових осіб  «Колізії 

інтересів і відмова від права»  полягає в обов’язку державних посадових 

осіб: не використовувати своє офіційне становище для невиправданого 

здобування особистої користі або особистої та фінансової користі для своїх 

сімей; не приймати участі в угодах, не займати становища, не виконувати 
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функцій і не мати фінансових, комерційних або інших аналогічних інтересів, 

які несумісні з їх посадою, функціями, обов'язками або їх 

виконанням;  сповіщати про ділові, комерційні або фінансові інтереси та про 

діяльність, яка здійснюється з метою отримання фінансового прибутку, які 

можуть привести до можливої колізії інтересів;  вживати ефективних заходів, 

щоб зменшити або усунути колізію між обов'язками і приватними 

інтересами, у разі її можливого або передбачуваного виникнення; не 

користуватися державними грошовими коштами, власністю, послугами або 

інформацією, отриманою ними при виконанні службових обов'язків, для 

здійснення діяльності, не пов'язаної з виконанням ними службових 

функцій; діяти відповідно до заходів, які встановлені законом або 

адміністративними положеннями, для того, щоб після виходу зі своїх 

офіційних посад не зловживати своїм колишнім службовим становищем. 

Друге правило поведінки державних посадових осіб  «Повідомлення 

відомостей про активи»  полягає в обов’язку державних посадових осіб 

виконання вимог про про оголошення або повідомлення інформації про 

особисті активи і зобов'язання, а також про про активи і зобов'язання 

чоловіка (дружини) і/або утриманців (за можливістю). 

Третє правило поведінки державних посадових осіб  «Прийняття 

подарунків або інших знаків уваги»  полягає в обов’язку державних 

посадових осіб не домагати і не отримувати прямо або опосередковано, будь-

яких подарунків або інших знаків уваги, які можуть впливати на виконання 

ними своїх функцій, здійснення своїх обов'язків і прийняття рішень. 

Четверте правило поведінки державних посадових осіб  «Повідомлення 

відомостей про активи»  полягає в обов’язку державних посадових осіб під 

час проходження служби та після звільнення зберігати у таємниці відомості 

конфіденційного характеру, якими вони володіють (за умови, що національне 

законодавство, виконання обов'язків або потреб правосуддя не вимагають 

іншого.  



 

П’яте правило поведінки державних посадових осіб  «Політична 

діяльніст»  полягає в зобов’язанні приймати участь у політичній або іншій  

діяльності поза рамками їх офіційних обов'язків у відповідності до законів та 

адміністративних положень таким чином, щоб не підірвати віру 

громадськості в неупереджене виконання  ними своїх функцій і 

обов'язків [134].  

Особливістю правового врегулювання питання дотримання правил 

службової етики в системі правоохоронних органів є те, що окремі органи 

можуть розробляти власні правила. До прикладу, обов’язки дотримання норм 

етичної поведінки як елемент службової дисципліни державного службовця 

НАБУ врегульовано Кодексом професійної етики працівників Національного 

антикорупційного бюро України, який є публічним документом, що містить 

перелік принципів і стандартів етичної поведінки працівників НАБУ при 

виконанні ними посадових обов’язків та в повсякденному житті. Дотримання 

Кодексу професійної етики працівників Національного антикорупційного 

бюро України має на меті сприяння  запобіганню та врегулюванню можливих 

конфліктних ситуацій, розвитку організаційної культури, забезпеченню 

гарантій високої якості та ефективності роботи НАБУ, утвердженню його 

позитивних репутацій і як наслідок зростанню рівня суспільної довіри. 

Працівнии НАБУ зобов’язані: 

- дотримуватися встановлених Кодексом професійної етики 

працівників Національного антикорупційного бюро України принципів і 

стандартів етичної поведінки, а також загальновизнаних норм моралі;  

 дбати про власну репутацію, поважати честь і гідність інших 

службових та посадових осіб, громадян України, іноземців, та осіб без 

громадянства;  

 утримуватись від дій заяв чи вчинків, що компрометують його самого, 

колег, інших осіб, з якими взаємодіє працівник НАБУ; 

 керуватись під час прийняття рішень, та вчинення дій принципами 

етичної поведінки визначеними Кодексом професійної етики працівників 
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Національного антикорупційного бюро України, які є основою для 

формування організаційної культури та ідеології набу. 

При цьому, принципами етичної поведінки працівника НАБУ є: 

професіоналізм; законність; чесність та порядність; незалежність; 

відповдальність; збалансованість; об’єктивність; політична нейтральність; 

прозорість та підзвітність [101].  

Щодо специфіки обов’язку державного службовця правоохоронного 

органу дотримуватись службової дисципліни, то її, крім іншого, пов’язано із 

функціями, які одночасно виконує службова дисципліна в цілому. З цього 

приводу, слушними є висновки О.Ю. Синявської щодо виокремлення таких 

функцій службової дисципліни, як: організаційно-адміністративні, 

забезпечення, відновлювальні, виховні, каральні, методичні, контрольні, 

громадські. При цьому, організаційно-адміністративні передбачають 

здійснення таких методів і прийомів управління, які здатні забезпечити 

найвищу ефективність діяльності правоохоронних органів; носієм 

відновлювальної функції дисципліни виступає дисциплінарна 

відповідальність; виховна функція здійснюється з метою позитивного впливу 

на конкретних працівників, корекції їх поведінки, свідомого відповідального 

ставлення до виконання покладених на них обов’язків; каральна функція 

дисципліни полягає в застосуванні до порушників дисципліни досить 

розгорнутого переліку дисциплінарних стягнень; усі функції службової 

дисципліни в органах внутрішніх справ діють тільки в тісному взаємозв’язку, 

комплексно, випливають одна з другої [256]. 

Марков В.В. також зазначає, що порушення службової дисципліни 

можна вважати видом службових правопорушень – злочинів. При цьому, 

злочини, що скоєні працівниками органів внутрішніх справ, несуть в собі 

подвійну руйнівну силу для суспільства: як злочини вони є вкрай 

небезпечними для держави і її громадян самі по собі; вони підривають 

основи держави, віру громадян у можливість держави захистити їх права та 

свободи, власність та життя, породжують у населення почуття зневіри до 



 

органів внутрішніх справ, формують негативне ставлення до їх працівників в 

цілому. Саме тому, за вчинення злочинів особи рядового та начальницького 

складу ОВС (як різновиду правоохоронних органів) притягуються до 

кримінальної відповідальності на загальних та спеціальних підставах. 

Науковцем, навіть, запропоновано тлумачення терміну «службове 

правопорушення» як протиправне, винне невиконання або неналежне 

виконання особою рядового або начальницького складу вимог службової 

дисципліни та законності, яке тягне за собою дисциплінарну, матеріальну, 

адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність [127]. 

Таким чином, 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.  

Для того, щоб обов’язок з дотримання службової дисципліни, був 

належним чином виконаний державним службовцем правоохоронного органу 

має бути дотримано ряд умов та вимог, а саме:  

1) дотримано положення Закону України «Про державну службу» [187] 

та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби 

правоохоронних органів (Законів: «Про Державне бюро розслідувань» [182], 

«Про Державну кримінально-виконавчу службу України» [184], «Про 

Державну прикордонну службу України» [185], «Про Національну гвардію 

України» [227], «Про Національну поліцію» [228] тощо) та виконання правил 

внутрішнього службового розпорядку, яких встановлено у відповідних 

статутах та закріплено на нормативному рівні (наприклад, Закони «Про 

Дисциплінарний статут Національної поліції України» [190], «Про 
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Дисциплінарний статут Збройних Сил України» [189], «Про Дисциплінарний 

статут органів внутрішніх справ України» [191], «Про Дисциплінарний 

статут служби цивільного захисту» [192]); 

2) керівником державної служби має бути впроваджено заходи, яких 

спрямовано на: досягнення високих професійних якостей, сумлінне 

ставлення до виконання своїх посадових обов’язків (тобто своєчасне, точне, 

інтенсивне, ефективне, творче та ініціативне виконання покладених завдань), 

повагу до прав і свобод людини і громадянина, їхньої честі та гідності, а 

також до держави, державних символів України (тобто до визначених і 

закріплених на конституційно-правовому рівні офіційних знаків держави, які 

в лаконічній формі відображають її суверенітет та ідеологію). Виконання цих 

заходів забезпечується застосуванням методів переконання, виховання і 

заохочення, примусу. 

Слід зазначити, що отримання службової дисципліни у державній 

службі покладається на державного службовця правоохоронного органу, а 

забезпечення умов дотримання службової дисципліни у державній службі – 

на керівника державної служби. 

Щодо державного службовця правоохоронного органу, то він має 

особисто виконувати покладені на нього посадові обов’язки. Йдеться, 

насамперед, про те, що саме державний службовець повинен реалізовувати 

обов’язки, визначені для нього посадовою інструкцією (положенням) і він не 

вправі передоручати таке виконання іншим особам. 

Забезпечення службової дисципліни керівником державної служби 

проявляється у сукупності наступних зобов’язань: 

1) здійснення повноваження щодо притягнення державних службовців 

до дисциплінарної відповідальності; 

2) створення умов для виконання державними службовцями своїх 

посадових обов’язків і підвищення ними професійної компетентності, 

вимагання належного виконання посадових обов’язків;  



 

3) здійснення постійного контролю за виконанням державними 

службовцями посадових обов’язків через перевірку змісту рішень, програм, 

інших документів (чи їх проектів), що розробляються державними 

службовцями відповідно до своїх посадових обов’язків; здійснення 

щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних 

службовців;  

4) під час виконання посадових обов’язків керування виключно 

публічними інтересами, суворо дотримуватися і забезпечувати 

дотримання  Конституції, законів України та інших нормативно-правових 

актів, чітко формулювати накази (розпорядження) та доручення, перевіряти 

точність і своєчасність їх виконання.  

5) забезпечення виконання державними службовцями своїх посадових 

обов’язків, у т.ч. шляхом застосування дисциплінарних стягнень (керівник 

державної служби зобов’язаний не тільки здійснювати контроль за 

виконанням державними службовцями своїх посадових обов’язків, але й 

забезпечувати ними таке виконання. При цьому, слід зазначити, що це 

положення за своїм змістом є комплексним, оскільки містить ряд елементів 

щодо створення належних умов державним службовцям для: виконання своїх 

посадових обов’язків; підвищення рівня професійної компетентності; 

реалізації сумлінного, творчого, ініціативного ставлення до своєї службової 

діяльності); 

  6) організація роботи державних службовців належним чином, що має 

вираз у створенні належних умов, встановленні оптимального режим служби 

тощо, що має безпосередній вплив на ефективність та результативність їхньої 

діяльності та забезпечення ефективного виконання завдань, що поставлені 

перед державним органом; 

7) виховування у державних службовців сумлінного ставлення до 

служби, бережливого ставлення до державного майна, підтримка їхньої 

ініціативи, а також вжиття заходів щодо додержання ними правил етичної 

поведінки (така діяльність може мати прояв у: співбесіді; поєднанні різних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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методів впливу на державного службовця; визначенні пріоритетів службової 

поведінки тощо); 

  8) забезпечення прозорості та об’єктивності під час оцінювання 

результатів службової діяльності державних службовців; 

9) організація проведення з державними службовцями профілактичних 

заходів щодо запобігання вчиненню ними дисциплінарних проступків, 

виявлення та своєчасне припинення їх вчинення [187].  

Загалом, забезпечення службової дисципліни у державній службі 

правоохоронного органу реалізується через сукупність інструментів впливу 

на усіх учасників службових відносин: і на керівника державної служби, і на 

державного службовця. Досягнення належного рівня службової дисципліни 

сприятиме дотриманню принципів державної служби, зокрема, принципів 

верховенства права, об’єктивності, професіоналізму, ефективності, особистої 

відповідальності і ряду інших. 

При цьому, наслідком невиконання обов’язку щодо дотримання 

службової дисципліни є те, що державний службовець правоохоронного 

органу має бути притягнутий до юридичної відповідальності: 

дисциплінарної, адміністративної або кримінальної (детально означене буде 

розглянуто у Розділі 5 цього дисертаційного дослідження). Специфіка 

юридичної відповідальності за порушення обов’язку з дотримання службової 

дисципліни полягає у тому, що вона має застосовується за вчинення 

дисциплінарного проступку тощо.  

У цій частині встановлено, 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. 

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. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Розкрито правову природу обов’язків, як необхідного структурного 

елементу адміністративно-правового статусу державного службовця 

правоохоронного органу. Запропоновано під обов’язками як елементом 

адміністративно-правового статусу державного службовця правоохоронного 

органу розуміти встановлену адміністративно-правовою нормою міру 

належної та необхідної поведінки державного службовця під час 

проходження ним служби в правоохоронному органі.  

2. До критеріїв класифікації обов’язків державних службовців 

правоохоронних органів, віднесено: функціональне призначення обов’язків; 
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юридичну силу нормативно-правового акту, в якому закріплено обов’язки та 

правове регулювання обов’язків та ін. 

В залежності від правового врегулювання, виокремлено два підходи до 

класифікації обов’язків державних службовців правоохоронних органів: 

перший  широкий підхід, який включає чотири основні групи обов’язків 

державних службовців правоохоронних органів, а саме: 1) ті, що закріплено 

конституційними нормами (конституційні); 2) ті, що закріплені в 

законодавстві про державну службу, які є загальними для усіх державних 

службовців (загальні); 3) ті, що закріплено спеціальними актами 

законодавства, якими врегульовано діяльність правоохоронних органів в 

цілому, дія яких розповсюджується на усіх державних службовців 

правоохоронних органів (спеціальні); 4) ті, які закріплені спеціальними 

актами законодавства, котрими врегульовано діяльність окремих 

правоохоронних органів, і дія яких поширюється лише на службовців цих 

органів (специфічні). Другий  вузький підхід, який включає: 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 державної служби 

в цих органах, а також дисциплінарних статутах (за наявності). 

Вказано, що до формування обов’язків державних службовців 

правоохоронного органу слід висувати такі загальні вимоги: 1) чітке 

формулювання обов’язку державних службовців правоохоронного органу, 

усунення неоднозначностей в їх розумінні; 2) чіткість визначення суб’єкта, 

на якого обов’язок покладається поширюється; 3) формування обов’язку у 

відповідності до професійно-кваліфікаційних вимог займаній посаді 

державного службовця правоохоронного органу; 4) встановлення форми, 

способу та порядку реалізації обов’язку; 5) встановлення на рівні закону 

відповідальності державних службовців правоохоронного органу за не 



 

належне або повне невиконання  обов’язків; 6) встановлення механізму 

контрольно-перевірочних заходів та ін. Дотримання зазначених вимог сприяє  

укріпленню адміністративно-правового статусу державних службовців 

правоохоронних органів. 

3. Доведено, що службова дисципліна для державного службовця 

правоохоронного органу є якісною характеристикою його адміністративно-

правового статусу, а її дотримання його невід’ємним обов’язком. Це 

пов’язано з тим, що службова дисципліна є одним із основних чинників 

дотримання принципу належного врядування та має прояв через сукупність 

правових норм, що регулюють внутрішній службовий розпорядок, обов’язки 

сторін адміністративних правовідносин. Крім того, важливість обов’язку з 

дотримання службової дисципліни для державного службовця 

правоохоронного органу опосередковано потребою належної фактичної 

поведінки в сфері державної служби та правоохоронної діяльності. 

Встановлено, що дотримання службової дисципліни у державній 

службі покладається на державного службовця правоохоронного органу, а 

забезпечення умов дотримання службової дисципліни у державній службі – 

на керівника державної служби. 
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РОЗДІЛ 4 

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ ЯК ЕЛЕМЕНТ АДМНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

 

4.1. Дисциплінарна відповідальність державного службовця 

правоохоронних органів 

 

Дослідження інституту юридичної відповідальності має свої 

особливості, що пов’язується насамперед з багатоаспектністю цього 

феномену. На законодавчому та теоретичному рівні не сформовано єдиного 

підходу до визначання терміну «юридичної відповідальності».  

Відповідно до Угоди про співробітництво щодо цивільної глобальної 

навігаційної супутникової системи (ГНСС) між Європейським 

Співтовариством, його державами-членами та Україною, термін 

«відповідальність" означає законне зобов'язання фізичної або юридичної 

особи відшкодувати завдані збитки іншій фізичній або юридичній особі 

згідно із певними правовими принципами та правилами [277]. 

З точки зору семантики відповідальністю є: «1) покладений на когось 

або взятий на себе обов'язок відповідати за певну ділянку роботи, справу, за 

чиїсь дії, вчинки, слова; 2) серйозність, важливість справи, моменту тощо". 

Притягати до відповідальності означає "вважати когось винним, вимагати 

звіту за його вчинки (перед судом, органами влади та ін.)» [4]. 

Відповідальність тісно пов'язана з необхідністю дотримання певних 

соціальних норм та виконання соціальних обов'язків; вона виникає унаслідок 

небажання конкретного індивіда узгоджувати свою поведінку з об'єктивними 

приписами суспільства [8, c.67]. 

В аспекті теорії правовідносин, відповідальність розглядається як 

різновид «правоохоронних відносин, що виникли з факту правопорушення 

між державою в особі її судових і правоохоронних органів та особою, 



 

винною у його вчиненні та юридичним обов'язком правопорушника зазнати 

позбавлення певних цінностей, що йому належали; під кутом реакції держави 

на факт вчинення правопорушення та подальшого впливу на поведінку 

винної особи, юридичну відповідальність необхідно розуміти як здійснювані 

уповноваженими державою суб’єктами заходи державного примусу до 

особи, котра вчинила правопорушення» [255, с. 34]. 

На думку А.О Гребенюк юридичній відповідальності притаманні такі 

ознаки: є різновидом соціальної відповідальності; забезпечується державою у 

примусовому порядку; полягає у застосуванні до правопорушника 

законодавчо визначеного переліку санкцій; настання для правопорушника 

негативних наслідків у зв'язку із застосуванням стягнень; застосовується 

чітко визначеним переліком публічних органів [48, с.69]. 

В свою чергу, І.В. Петрішак при дослідженні питань щодо 

адміністративно-правових засобів захисту працівників суду та 

правоохоронних органів, розкриває сутність ще й такої правової  категорії, як 

організаційно-правові засади відповідальності суб’єктів державного захисту, 

під якою автор пропонує розуміти сукупність правових підстав притягнення 

до відповідальності та фактичну організацію заходів, пов’язаних із 

відшкодуванням майнової шкоди (збитків) [155, с. 7]. 

Правові засади юридичної відповідальності державних службовців 

правоохоронних органів врегульовано значною кількістю нормативно-

правових актів, серед яких: Конституція [112], Закон України «Про державну 

службу» [187], Кодекс про адміністративні правопорушення [103], Цивільний 

кодексом України [284], Кримінальний кодекс України [118], спеціальні  

закони. Також про види юридичної відповідальності, за які державного 

службовця правоохоронного органу може бути притягнуто до 

відповідальності йдеться в положеннях, статутах, посадових інструкціях, 

контрактах. 

Під юридичною відповідальністю державного службовця 

правоохоронного органу слід розуміти застосування уповноваженими 
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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 майнової шкоди. 

Відповідно до Конституції діяння, які є дисциплінарними 

правопорушеннями та відповідальність за них визначається виключно 

законами України [112]. Зазначене дає змогу говорити про заборону 

встановлювати відповідальність та види діянь, які є порушеннями на рівні 

підзаконних нормативно-правових актів, або ж положень, розпоряджень, 

наказів, статутів, колективних договорів.  

Юридична відповідальність державних службовців правоохоронних 

органів безпосередньо пов’язано із обов’язками та правами, якими вони 

наділені в силу наданих повноваження. Важливо також зазначити, що 

обов’язки без відповідальності втрачають свою силу та носять лише 

декларативний характер. Тобто, якщо за порушення обов’язку не 

передбачено на рівні закону відповідальність, то це буде мати наслідком його 

не виконання.  

Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер. Закони 

та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, 

коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи [112]. 

При цьому, до принципів юридичної відповідальності публічних 

службовців слід віднести принципи, що визначаються в актах Ради Європи, 

зокрема:  

1) наявність усіх прав, якими наділені приватні особи, з тими 

обмеженнями, які зумовлені публічною службою і є мінімально необхідними 

для досягнення мети належного виконання функцій публічних службовців;  

2) відсутність дискримінації на будь-якій підставі;  

3) наявність відповідальності за неналежне виконання службових 

обов’язків. Разом із тим, аналіз практики показав, що принцип 



 

недискримінації та принцип відповідальності за порушення посадових 

обов’язків не реалізуються в Україні у процесі правового регулювання 

юридичної відповідальності публічних службовців [42]. 

На відмінно від Конституції, Закон України «Про державну службу» 

містить окремий Розділ VIII, присвячений дисциплінарній відповідальності 

державних службовців. При цьому, визначення терміну «дисциплінарна 

відповідальність» в Законі України «Про державну службу» прямо не 

наведено, також не встановлено відповідних особливостей накладення 

дисциплінарних стягнень на державних службовців правоохоронних органів 

[187].  

Законом України «Про державну службу» визначено ряд статей, в яких 

йдеться про дисциплінарну відповідальність, а саме :  

 визначено діяння або бездіяльність, за які державного службовця може 

бути притягнуто до відповідальності;  

 регламентовано повноваження Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби на здійснення дисциплінарного провадження щодо 

державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», 

та внесення суб’єкту призначення пропозиції за наслідками дисциплінарного 

провадження; 

 визначено повноваження керівника державної служби  на прийняття  у 

межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до 

дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади 

державної служби категорій «Б» і «В»; 

 вказано на способах забезпечення службової дисципліни; 

 висвітлено засади дисциплінарної відповідальності; 

 виокремлено повноваження Дисциплінарної комісії з розгляду 

дисциплінарних справ та її повноваження та ін.  

Дисциплінарна відповідальність державних службовців 

правоохоронних органів пов’язана із дотриманням службової дисципліни, 

яка забезпечується:  
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1) дотриманням у службовій діяльності вимог Закону України «Про 

державну службу» та інших нормативно-правових актів у сфері державної 

служби та виконання правил внутрішнього службового розпорядку; 

2) формуванням керівником державної служби правоохоронного 

органу у підпорядкованих державних службовців високих професійних 

якостей, сумлінного ставлення до виконання своїх 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 рівнів методів 

переконання, виховання і заохочення із заходами дисциплінарної 

відповідальності щодо підпорядкованих державних службовців 

правоохоронних органів; 

4) поєднання 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 [187]. 

Ступінь посадової відповідальності є одним із критеріїв поділу посад 

державної служби в правоохоронних органах на категорії та під категорії. 

Окрім цього, відповідальність сторін та вирішення спорів визначено 

істотною умовою контракту, який може бути укладено в правоохоронному 

органі. 

Обов’язками додержання службової дисципліни наділені з однієї 

сторони усі державні службовці правоохоронного органу, а щодо 

забезпечення службової дисципліни  керівники правоохоронного органу. 

Дисциплінарна відповідальність полягає у накладенні на державного 

службовця правоохоронного органу дисциплінарних стягнень за вчинення 

дисциплінарних проступків. Підставою для притягнення державного 

службовця правоохоронного органу до дисциплінарної відповідальності є 

вчинення ним дисциплінарного проступку. 



 

Під поняттям «дисциплінарний проступок» прийнято розуміти 

вчинення протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, 

що полягає у невиконанні або неналежному виконанні державним 

службовцем 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. При 

цьому, ряд визначень терміну «дисциплінарний проступок» міститься в 

дисциплінарних статутах окремих державних органів. Наприклад, відповідно 

до  Закону України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ 

України» дисциплінарний проступок є невиконання чи неналежне виконання 

особою рядового або начальницького складу службової дисципліни [191]. 

Аналогічне визначення наведено в  Порядку проведення службових 

розслідувань у Державній кримінально-виконавчій службі України, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.03.2015 р. 

№ 356/5 [171]. 

Дещо інше визначення «дисциплінарного проступку» надається в 

Законі України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України», 

де цей термін означає протиправна винна дія чи бездіяльність поліцейського, 

що полягає в порушенні ним службової дисципліни, невиконанні чи 

неналежному виконанні обов’язків поліцейського або виходить за їх межі, 

порушенні обмежень та заборон, визначених законодавством для 

поліцейських, а також у вчиненні дій, що підривають авторитет поліції [190]. 

Закон України «Про Дисциплінарний статут служби цивільного 

захисту» оперує ще й таким терміном як «грубий дисциплінарний 

проступок», яким вважається факт грубого порушення службової 

дисципліни, що не містить ознак кримінального правопорушення, а саме: 

невихід на службу без поважних причин; 

порушення встановленого керівником органу чи підрозділу цивільного 

захисту розпорядку дня; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0295-15/ed20190705#n214
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0295-15/ed20190705#n214
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вживання алкогольних напоїв чи наркотичних засобів у службовий час, 

прибуття на службу в нетверезому стані чи стані наркотичного сп’яніння; 

порушення статутних правил несення служби; 

втрата службового посвідчення, службових документів; 

невиконання наказів та розпоряджень начальників, що призвело до 

неготовності до дій за призначенням та зриву виконання покладених на орган 

чи підрозділ цивільного захисту завдань; 

порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, що 

призвело до псування або втрати закріпленого майна, обладнання та техніки, 

інших матеріальних збитків, а також завдало шкоди здоров'ю особовому 

складу органу чи підрозділу цивільного захисту або іншим особам; 

самовільне відлучення курсантів (слухачів) з розташування 

навчального закладу; 

невиконання індивідуальних планів роботи науковим, науково-

педагогічним, педагогічним складом, ад'юнктами, докторантами [192]. 

У розумінні Закону України «Про дисциплінарний статут Національної 

поліції України» дисциплінарне стягнення є засобом підтримання службової 

дисципліни, що застосовується за вчинення дисциплінарного проступку з 

метою виховання поліцейського, який його вчинив, для безумовного 

дотримання службової дисципліни, а також з метою запобігання вчиненню 

нових дисциплінарних проступків.  

До державних службовців, які проходять службу в органах 

Національної поліції України можуть застосовуватися такі види 

дисциплінарних стягнень: 1) зауваження; 2) догана; 3) сувора догана; 

4) попередження про неповну службову відповідність; 5) пониження у 

спеціальному званні на один ступінь; 6) звільнення з посади; 7) звільнення із 

служби в поліції [190]. 

До державних службовців правоохоронних органів може бути 

застосовано один із таких видів дисциплінарного стягнення: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2337-19/ed20180315#n136
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2337-19/ed20180315#n136


 

1) зауваження (у разі недотримання правил внутрішнього службового 

розпорядку); 

2) догана (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 державного службовця 

правоохоронного органу (у тому числі відсутність на службі більше трьох 

годин протягом робочого дня) без поважних причин; прийняття державним 

службовцем рішення, що суперечить закону або висновкам щодо 

застосування відповідної норми права, викладеним у постановах Верховного 

Суду, щодо якого судом винесено окрему ухвалу); 

3) попередження про неповну службову відповідність (за порушення 

правил етичної поведінки державних службовців; невиконання вимог щодо 

політичної неупередженості державного службовця; за вчинення 

систематично (повторно протягом року) 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);  

4) звільнення з посади державної служби (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; за використання повноважень в особистих (приватних) 

інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб; за подання 

під час вступу на державну службу недостовірної інформації про обставини, 

що перешкоджають реалізації права на державну службу, а також неподання 

необхідної інформації про такі обставини, що виникли під час проходження 

служби; за неповідомлення керівнику державної служби про виникнення 

відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем 

правоохоронного органу та близькими особами у 15-денний строк з дня їх 
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виникнення; за появу на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного 

або токсичного сп’яніння; за прийняття необґрунтованого рішення, що 

спричинило порушення цілісності державного або комунального майна, 

незаконне їх використання або інше заподіяння шкоди державному чи 

комунальному майну, якщо такі дії не містять складу кримінального або 

адміністративного правопорушення) [63]. 

Таким чином, 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. 

Порівнюючи норми національного законодавства із правовим 

регулюванням процедури притягнення публічних службовців до 

дисциплінарної відповідальності, наприклад у Федеративній республіці 

Німеччині, доцільно вести мову про відсутність спеціальної регламентації 

правового статусу державних службовців  правоохоронних органів, як в 

Україні, так і у Федеративній республіці Німеччині. До державних 

службовців, як передбачено законодавством Федеративної республіки 

Німеччини, можуть бути застосовані наступні види дисциплінарних 

стягнень, як догана, штраф, скорочення заробітної плати, зниження в посаді, 

звільнення з посади державної служби. Крім того, застосування 

дисциплінарних стягнень може бути здійснено стосовно державних 

службовців, які вже вийшли на пенсію. Серед таких заходів 

виокремлюємо зменшення пенсії та позбавлення пенсії державних 

службовців.  

Аналізуючи таку практику на українській площині, конкретизуємо, що 

відповідно до законодавства про державну службу скорочення заробітної 

плати та зниження в посаді до державних службовців правоохоронних 



 

органів не застосуються. Крім того, за національним законодавством 

можливість застосування дисциплінарних заходів до державних службовців 

правоохоронних органів, які вже вийшли на пенсію не передбачено [6, c. 20].  

Однак, говорячи про такий вид дисциплінарного стягнення як 

скорочення заробітної плати, слід відмітити, що йому характерні ознаки 

майнового характеру, тому цей вид можна віднести до матеріальної 

відповідальності. Як свідчить практика, дії щодо скорочення заробітної плати 

вже вживаються до державних службовців правоохоронних органів, окрім 

тих виплат зарплати, які є фіксованими (зокрема, оклад, надбавка за ранг, 

вислугу років).  

Наразі в окремих державних органах скорочення заробітної плати 

державного службовця використовується як захід майнового впливу, а не як 

дисциплінарне стягнення шляхом зменшення преміювальних виплат. При 

цьому, при повному позбавленні премії, на практиці подається письмове 

обґрунтування, в якому вказується причини та обставини за яких працівника 

позбавлено премії. Захід майнового впливу є ефективним при стимулюванні 

посадових осіб до належного виконання ними своїх повноважень. Разом з 

цим, цей механізм потребує нормативного регулювання з метою захисту прав 

державних службовців та недопущення зловживаннями дискреційними 

повноваженнями зі сторони суб’єктів, уповноважених визначати розмір 

преміальних виплат працівника [63, с. 37]. 

Розділяємо думку О.О. Губанова, що для України може бути 

прийнятим досвід Федеративної республіки Германії в частині створення і 

функціонування дисциплінарних судів, які є головними суб’єктами 

накладання дисциплінарних стягнень на державних службовців [42, c. 20]. 

При цьому, окремі судді повинні спеціалізуватись на розгляді 

дисциплінарних проваджень відносно працівників правоохоронних органів, 

що обумовлено специфікою їх діяльності та виконуваних функцій. 

Під терміном «дисциплінарна відповідальність держаних службовців 

правоохоронних органів» пропонуємо розуміти вид юридичної 
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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. 

На час застосування дисциплінарного стягнення відносно державного 

службовця правоохоронного органу встановлюються відповідні обмеження, 

зокрема: не присвоюється черговий ранг, не здійснюється просування по 

службі протягом, не застосовуються заохочення. 

Інформація про дисциплінарні стягнення та їх зняття заноситься до 

особової картки державного службовця. При цьому, державний службовець 

правоохоронного органу наділений правом на оскарження в установленому 

законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, 

звільнення з посади державної служби, а також висновку, що містить 

негативну оцінку за результатами оцінювання його службової діяльності. 

Важливо зазначити, що керівник державної служби, який в 

установленому  Законом України «Про державну службу» порядку не вжив 

заходів для притягнення підпорядкованого йому державного службовця до 

дисциплінарної відповідальності, несе відповідальність згідно із 

законом [187] [61. C. 244]. 

Окрім цього, вважаємо за необхідне розглянути процедуру притягнення 

державних службовців правоохоронних органів до дисциплінарної 

відповідальності, яка не досконала та має низку проблем як на 

правотворчому, так і правозастосовному рівнях [42, с. 18].  

Притягнення державних службовців правоохоронних органів  до 

дисциплінарної відповідальності має певну структуру – внутрішню будову – 

систему різноманітних етапів (стадій), яких розмежовано цілями, завданнями 

та предметом здійснюваних управлінських дій. Порядок реалізується в межах 

декількох фаз розвитку, які послідовно змінюють одна одну: дії – етапи – 

порядок [1, c. 287]. Слово «процедура» походить від французького та 



 

латинського «просуваюсь», «проходжу» та означає офіційно встановлений чи 

узвичаєний порядок здійснення, виконання або оформлення чогось [259]. 

Підстави та порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності 

державних службовців правоохоронних органів врегульовано положеннями 

Конституції України [112], Законом України «Про державну службу» [187], 

Кодексом законів про працю України [102], спеціальними законами, 

дисциплінарними статутами, Загальними правилами етичної поведінки 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, 

затвердженими наказом Національного агентства України з питань державної 

служби від05.08.2016 № 158 [198], Порядком здійснення дисциплінарного 

провадження, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

04.12.2019 р. № 1039[8], Положенням про Комісію з питань вищого корпусу 

державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 березня 2016 р. № 243[166] та ін. 

Комплексний аналіз актів законодавства дає підстави говорити, що 

процедура притягнення державних службовців правоохоронних органів до 

дисциплінарної відповідальності складається із таких стадій, як: 

1) встановлення підстав для притягнення державних службовців 

правоохоронних органів до дисциплінарної відповідальності; 

2) ініціювання притягнення державних службовців правоохоронних 

органів до дисциплінарної відповідальності. Суб’єктами можуть виступати 

державні службовці, керівники, суб’єкти призначення, та інші); 

3) прийняття рішення про порушення дисциплінарного провадження 

шляхом видання відповідного наказу (розпорядження). Суб’єктами, 

уповноваженими порушувати дисциплінарні провадження є міністр - 

стосовно державного секретаря відповідного міністерства; суб’єкт 

призначення - стосовно інших державних службовців правоохоронних 

органів;  

4) здійснення дисциплінарного провадження (стосовно державних 

службовців правоохоронних органів, які займають посади державної служби 
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категорії "А"  здійснюється Комісією з питань вищого корпусу державної 

служби (далі  Комісія), а відносно «Б», «В»  дисциплінарною комісією з 

розгляду дисциплінарних справ (далі  дисциплінарна комісія)), яка 

передбачає такі основні етапи:  

 формування дисциплінарної комісії та її склад;  

 визначення повноважень дисциплінарної комісії;  

 визначення основних засад роботи дисциплінарної комісії;  

 формування дисциплінарної справи;  

 прийняття рішення за результатами розгляду дисциплінарної справи 

(оформлюється у вигляді пропозиції Комісії або подання дисциплінарної 

комісії);  

5) внесення Комісією, дисциплінарною комісією суб’єкту призначення 

(керівникові державної служби) пропозиції (подання); 

6) прийняття рішення про накладення на державного службовця 

правоохоронного органу  дисциплінарного стягнення чи закриття 

дисциплінарного провадження державний; 

7) реалізація прийнятого рішення та його доведення до зацікавлених 

осіб. 

Слід зазначити, що притягнення до дисциплінарної відповідальності 

державних службовців правоохоронних органів у вигляді зауваження може 

здійснюватись без порушення дисциплінарного провадження.  

Важливо також відмітити, що значним недоліком здійснення 

дисциплінарного провадження є відсутність Типового положення про роботу 

дисциплінарної комісії. Адже Порядком здійснення дисциплінарного 

провадження, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

04.12.2019 р. № 1039 [166] визначено лише загальну процедуру здійснення 

дисциплінарними комісіями з розгляду дисциплінарних справ 

дисциплінарних проваджень стосовно державних службовців. При цьому, 

багато питань практичного характеру залишаються не вирішеними, зокрема 



 

порядку проведення засідань дисциплінарної комісії, відповідальності 

секретаря та інших членів комісії та ін.  

Зазначене дає підстави говорити, що притягнення до дисциплінарної 

відповідальності державних службовців правоохоронних органів є складною 

процедурою, яка складається із логічно зв’язаних між собою обов’язкових та 

факультативних стадій, які в свою чергу можуть поділятись на етапи.  

Вбачається необхідним розроблення Типового положення про роботу 

дисциплінарної комісії, положення якої можливо адаптувати до специфіки 

службових розслідувань у правоохоронній сфері [77, c.61]. 

Проведене дослідження дало змогу розкрити правову природу 

дисциплінарної відповідальності, як необхідного структурного елементу 

адміністративно-правового статусу державного службовця правоохоронного 

органу. У цій частині дослідження 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. 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. 
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4.2. Адміністративна відповідальність державного службовця 

правоохоронних органів 

 

Наразі визначення сутності адміністративної відповідальності 

державних службовців правоохоронного органу в повній мірі не розкрито, 

через що виникає необхідність дослідження обраної теми. 

Правові засади адміністративної відповідальності державних 

службовців правоохоронних органів врегульовано нормами 

Конституції [112], Закону України «Про державну службу» [187], Кодексом 

про адміністративні правопорушення [103], Законом України «Про 

запобігання корупції» [194] спеціальними законами. Також про 

адміністративну відповідальність, як вид юридичної відповідальності 

згадується в положеннях, статутах окремих правоохоронних органів, 

посадових інструкціях державних службовців правоохоронних органів, 

трудових контрактах.  

Відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону України «Про захист працівників суду 

та правоохоронних органів» за розголошення відомостей про заходи безпеки 

особою, взятою під захист передбачено адміністративну 

відповідальність [183]. 

Як вже зазначалось, Закон України «Про державну службу» містить 

окремий Розділ VIII, присвячений дисциплінарній та матеріальній 

відповідальності державних службовців. При цьому, визначення 

адміністративної  відповідальності в Законі України «Про державну службу» 

не наведено. В законі лише опосередковано йдеться про притягнення 

державних службовців до адміністративної відповідальності, при цьому 

окремо щодо службовців правоохоронних органів положень не вказано. 

Так, повноваження члена Комісії з питань вищого корпусу державної 

служби припиняються достроково у разі набрання законної сили рішенням 

суду про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення 

правопорушення, пов’язаного з корупцією. 



 

Набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного 

службовця до адміністративної відповідальності за пов’язане з корупцією 

правопорушення, яким на особу накладено стягнення у виді позбавлення 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані 

з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування визначено 

Законом України «Про державну службу» окремою підставою для 

припинення державної служби у зв’язку із втратою права на державну 

службу або його обмеженням. 

В Законі України «Про державну службу» також визначено 

відповідальність керівника державної служби, який не подав матеріали про 

вчинення державним службовцем адміністративного проступку, 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення до органу, 

уповноваженого розглядати справи про такі правопорушення [187]. 

На думку О.О. Губанова адміністративна відповідальність публічних 

службовців – це застосування суб’єктами адміністративно-юрисдикційної 

діяльності до публічних службовців на підставах та в порядку, що 

передбачені національним законодавством, адміністративних стягнень [6, с. 

21].  

В розумінні КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) 

визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, 

яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на 

встановлений порядок управління і за яку законом передбачено 

адміністративну відповідальність [103]. 

Аналіз чинного законодавства дає підстави говорити, що термін 

«проступок» широко використовується в службовому праві, 

адміністративному та кримінальному законодавстві. При цьому, в деяких із 

них відбувається ототожнення цього терміну з іншими, зокрема таким як 

«правопорушення». З огляду на зазначене, проведемо дослідження 

нормативно-правових актів, якими регламентовано визначення цієї дефініції 

та спів ставимо їхні визначення. 
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Як вже зазначалось, Конституцією передбачено, що виключно 

законами України визначаються засади цивільно-правової відповідальності; 

діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними 

правопорушеннями, та відповідальність за них [112]. 

Визначення проступку або правопорушення в Законі України «Про 

державну службу» не наведено. В розумінні КУпАП адміністративним 

правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або 

необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, 

власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за 

яку законом передбачено адміністративну відповідальність [103]. Таким 

чином, законодавець в даному випадку ототожнює різні за своєю суттю 

поняття «правопорушення» і «проступок». При цьому, вважаємо, що 

«правопорушення» є ширшим відносно терміну «проступок».  

Зазначене дослідження дає змогу прийти до висновків про відсутність 

єдиного підходу щодо закріплення понятійного апарату в частині визначення 

термінів «проступок» та «правопорушення» в різних галузях права. 

Законодавча невизначеність правових категорій, має негативний вплив на 

стан дотримання прав осіб, які можуть бути притягнуті до юридичної 

відповідальності. З огляду на зазначене виникає необхідність у виробленні 

єдиного підходу у визначенні термінів «проступок» та «відповідальність» та 

їх закріплені на законодавчому рівні [81]. 

Основними ознаками адміністративного проступку є: 

1) протиправність дії (бездіяльності), що порушує заборони, які 

передбачені в КУпАП, та вимоги антикорупційного законодавства;  

2) винність особи, яка є суб’єктом службової діяльності;  

3) наявність незначного ступеня суспільної небезпеки;  

4) караність у вигляді застосовування адміністративних стягнень [42, 

с.19]. 



 

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені 

КУпАП правопорушення, настає, якщо ці порушення за своїм характером не 

тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності. 

Види адміністративних проступків визначено КУпАП [103]. 

Адміністративні правопорушення можна класифікувати на: 1) ті, що вчинені 

умисно; 2) ті, що вчинені з необережності. 

Залежно від джерела, що закріплює адміністративну відповідальність 

публічних службовців, адміністративні правопорушення поділяти на:  

1) адміністративні правопорушення, в яких спеціальним суб’єктом є 

публічні службовці, передбачені актами антикорупційного законодавства 

(тобто правопорушення, пов’язані з корупцією);  

2) адміністративні правопорушення, в яких спеціальним суб’єктом є 

публічні службовці, передбачені КУпАП [42, с.19]. 

Вважаємо за можливе розширити зазначену класифікацію, доповнивши 

її ще однією категорією адміністративні правопорушення, в яких спеціальних 

суб’єктом є державні службовці правоохоронних органів, передбачені 

спеціальними законами, актами антикорупційного законодавства, КУпАП. 

За тривалістю вчинення адміністративні проступки можна 

класифікувати на: 1) триваючі; 2) продовжуваними. 

Триваючими адміністративними проступками є проступки, пов'язані з 

тривалим, неперервним невиконанням обов'язків, передбачених правовою 

нормою (наприклад, проживання без паспорта, самовільне будівництво 

будинків або споруд тощо), припиняються або виконанням регламентованих 

обов'язків, або притягненням винної у невиконанні особи до 

відповідальності. Дуже часто ці правопорушення є наслідками протиправної 

бездіяльності.  

Продовжуваним адміністративним проступком називають ряд 

ідентичних  проступків, які вчиняються неодноразово з однаковою метою, 

формою вини, тими ж суб'єктами, засобами дії і які складають у сукупності 
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єдине правопорушення (наприклад, дрібне розкрадання державного або 

колективного майна).  

Тобто триваючі правопорушення характеризуються тим, що особа, яка  

вчинила якісь певні дії чи бездіяльність, перебуває надалі у стані 

безперервного продовження цих дій (бездіяльності). Ці дії безперервно  

порушують закон  протягом якогось часу.  Іноді такий стан продовжується 

значний час і увесь час винний безперервно скоює правопорушення у вигляді  

невиконання покладених на нього обов’язків [296]. 

До складу адміністративного проступку належать чотири 

взаємозв’язані елементи: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна 

сторона. Відсутність хоча б одного елемента свідчить про відсутність самого 

проступку. Об’єктом завжди виступають суспільні відносини. Об’єктивна  

сторона проступку характеризує його зовнішню сторону. Суб’єктом 

адміністративного  проступку є особа, яка його вчинила. На відмінно від 

злочину, суб’єктом може бути індивідуальна особа, так і юридична 

(колективний суб’єкт). Доцільним є виокремлення двох категорії суб’єктів 

адміністративної відповідальності:  

1) осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро 

України, рядового і начальницького складу Державної кримінально-

виконавчої служби України, служби цивільного захисту, ДБР, поліцейські, на 

яких поширюється дія дисциплінарних статутів;  

2) інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або 

спеціальних положень про дисципліну.  

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. 

Суб’єктивна сторона це вина, тобто психічне ставлення особи, яка 

вчинила адміністративний проступок до свого діяння і до шкідливих 

наслідків, які наступили внаслідок такого діяння. [99, с. 76]. 

В свою чергу, вважаємо, що  аналіз статей КУпАП дозволяє 

виокремити шість основних однорідних груп адміністративних 

правопорушень, за які може бути притягнуто до адміністративної 

відповідальності державного службовця правоохоронних органів. Доцільною 

є класифікація адміністративних правопорушень, за які може бути 

притягнуто до адміністративної відповідальності державного службовця 

правоохоронних органів залежно від групи суспільних відносин, які є 

об’єктом правопорушення, 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. 

В даному випадку йдеться не про будь-яке адміністративне 

правопорушення, а лише вчинене державним службовцем правоохоронного 

органу в процесі виконання повноважень та безпосередньо пов’язано із його 

службовою діяльністю.  

До першої групи віднесемо адміністративні правопорушення, що 

посягають на встановлений порядок управління, зокрема:  
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 неправомірне використання державного майна (ст. 184-1);  

 створення умов для організації і проведення з порушенням 

установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій 

(ст. 185-2);  

 невжиття заходів щодо окремої ухвали суду (ст. 185-6); самоуправство 

(ст.186) та ін. 

Другу групу адміністративних правопорушень складають ті, яких 

пов’язано із сферою праці та діяльністю профспілкових органів, зокрема: 

 порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці (ст. 

41);  

 ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або 

доповнення колективного договору, угоди (ст. 41-)1);  

 порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття (ст.165-3); порушення законодавства про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності (ст. 165 4);  

 порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (ст. 165-5); 

порушення чи невиконання колективного договору, угоди (ст. 41-2); 

ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення 

контролю за виконанням колективних договорів, угод (ст. 41-3) та ін. 

Третю групу адміністративних правопорушень становлять ті, яких 

пов’язано із з корупцією, а саме:  

 порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими 

видами діяльності (ст. 172-4);  

 порушення встановлених законом обмежень щодо одержання 

подарунків (ст. 172-5);   

 вимог фінансового контролю (ст. 172-6); порушення вимог щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 172-7);  



 

 незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з 

виконанням службових або інших визначених законом 

повноважень (ст. 172 8);  

 порушення встановлених законом обмежень після припинення 

повноважень члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг (ст. 172-8-1); невжиття заходів 

щодо протидії корупції (ст. 172-9) та ін. 

Найбільшу  четверту групу адміністративних правопорушень 

складають ті, яких пов’язано із невиконання або ухилення від виконання 

законних вимог окремих державних органів, зокрема:  

 ухилення від виконання законних вимог прокурора (ст. 185-8); 

невиконання законних вимог посадових осіб Національного 

антикорупційного бюро України (ст. 185-13);  

 створення перешкод у діяльності уповноважених посадових осіб 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної 

безпеки, пов’язаній з проведенням перевірок (ст.185-14); 

 невиконання законних вимог центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері охорони праці (ст. 188-4);  

невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та 

контролю за додержанням законодавства про працю, та його територіальних 

органів або недопущення посадових осіб цих органів до здійснення заходів 

державного нагляду (контролю), підстави яких визначені законом (ст.  188-6); 

 невиконання приписів, розпоряджень та постанов посадових осіб 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної 

безпеки (ст. 188-8);  

 невиконання законних вимог державного виконавця, приватного 

виконавця (ст. 188-13);  
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 невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової 

палати, члена Рахункової палати; перешкоджання уповноваженим особам 

податкових органів, Пенсійного фонду України, фондів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні 

перевірок (ст. 188-23);  

 невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини (ст. 188-40); невиконання законних вимог (приписів) 

Національного агентства з питань запобігання корупції (ст. 188-46); 

 невиконання законних вимог посадових осіб Національного агентства 

України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними 

від корупційних та інших злочині (ст. 188-48); невиконання законних вимог 

посадових осіб податкових органів (ст. 163-3) та ін. 

До п’ятої групи адміністративних правопорушень віднесемо, тих що 

пов’язано із фінансово-економічною діяльністю, зокрема:  

 неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на 

перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових 

платежів) (ст. 163-2);  

 порушення законодавства про закупівлі (ст. 164-14); та ін. 

До шостої групи включимо адміністративні правопорушення, яких 

пов’язано з інформацією та реєстрацію нормативно-правових актів, зокрема: 

 порушення законодавства про державну таємницю (ст. 212-2); 

 порушення права на інформацію та права на звернення (ст. 212-3); 

порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших 

матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію (ст. 212-5); 

 розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під 

захист (ст. 185-11);  

 незаконні вимоги до документа, що подається суб’єктом 

господарювання до органу державної влади або органу місцевого 

самоврядування (ст. 166-24); 



 

 порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-

правових актів (ст.  188-41) та ін. 

Окрему групу можна сформувати з адміністративних правопорушень, 

пов’язаних із специфікою роботи окремих правоохоронних органів, 

наприклад: незаконна передача заборонених предметів особам, яких 

тримають у слідчих ізоляторах, установах виконання покарань (ст. 188). 

Адміністративне стягнення за адміністративні правопорушення, 

вчинені державними службовцями правоохоронних органі є мірою 

відповідальності і застосовується з метою виховання державного службовця 

правоохоронного органу, який вчинив адміністративне правопорушення, в 

дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також 

запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, 

так і іншими особами. 

До видів адміністративних стягнень віднесено: 1) попередження; 

2) штраф; 3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; 4) конфіскація: 

предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом 

адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення 

адміністративного правопорушення; 5) позбавлення спеціального права, 

наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, 

права полювання); 5-1) громадські роботи; 6) виправні роботи; 

7) адміністративний арешт. Законами України може бути встановлено й інші, 

крім зазначених у цій статті, види адміністративних стягнень [103]. 

При цьому, особливістю притягнення до адміністративної 

відповідальності державних службовців та інших працівників 

правоохоронних органів полягає у тому, що КУпАП виокремлено посадових 

осіб відповідних органів, до яких не може бути застосовано громадські 

роботи, виправні роботи, адміністративний арешт (наприклад, особи 

начальницького складу Національного антикорупційного бюро України, 
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рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої 

служби України, служби цивільного захисту, ДБР) [83].  

КУпАП містить ст.14 під назвою «Відповідальність посадових осіб», 

яка передбачає положення про те, що посадові особи підлягають 

адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, 

зв'язані з недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку 

управління, державного і громадського порядку, природи, здоров’я 

населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить до їх 

службових обов’язків. 

Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами 

заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у 

точній відповідності з законом. 

Додержання вимог закону при застосуванні заходів впливу за 

адміністративні правопорушення забезпечується систематичним контролем з 

боку вищестоящих органів і посадових осіб, правом оскарження, іншими 

встановленими законом способами. 

Аналіз ст. 15 КУпАП дає підстави виокремити дві категорії суб’єктів 

адміністративної відповідальності: 

1) осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро 

України, рядового і начальницького складу Державної кримінально-

виконавчої служби України, служби цивільного захисту, ДБР, поліцейські, на 

яких поширюється дія дисциплінарних статутів; 

2) інші особи, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або 

спеціальних положень про дисципліну.  

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, зокрема:  

за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією; 

неправомірне використання державного майна; 



 

незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного 

отримання інформації; 

невжиття заходів щодо окремої ухвали суду; 

ухилення від виконання законних вимог прокурора; 

порушення законодавства про державну таємницю; 

порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та 

інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію. 

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. 

Вданому випадку зазначимо, на необхідності внесення змін до ст. 15 

КУпАП, оскільки адміністративна та дисциплінарна відповідальність є 

різними видами юридичної відповідальності, і за вчинення адміністративних 

правопорушень повинна наставати адміністративна відповідальність. 

Аналіз інших статей КУпАП дозволяє виокремити декілька основних 

однорідних груп адміністративних правопорушень, за які може бути 

притягнуто до адміністративної відповідальності державного службовця 

правоохоронних органів, а саме:  

1)  адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений 

порядок управління (зокрема, ст.ст. 184-1; 185-2; 185-6; 186 та ін.); 

2) адміністративні правопорушення, яких пов’язано із сферою праці та 

діяльністю профспілкових органів (зокрема: ст.ст. 41; 41-)1; 165-3; 165-4; 165-

5; 41-2; 41-3та ін); 

3)  адміністративні правопорушення, яких пов’язано із з корупцією 

(зокрема, ст.ст. 172-4;172-5; 172-6;172-7;172-8; 172-8-1; 172-9 та ін); 
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4) адміністративні правопорушення, яких пов’язано із невиконання або 

ухилення від виконання законних вимог окремих державних органів 

(зокрема: ст.ст. 185-8; 185-13; 185-14; 188-4; 188-6; 188-8; 188-13; 188-23; 

188-40; 188-46;188-48; 163-3 та ін); 

5)  адміністративні правопорушення, яких пов’язано із фінансово-

економічною діяльністю (зокрема, ст.ст. 163-2; ст. 164-14 та ін.); 

6) адміністративні правопорушення, яких пов’язано з інформацією та 

реєстрацію нормативно-правових актів (зокрема, ст.ст. ст. 212-2; 212-3; 212-

5; 185-11; 166-24; 188-41 та ін.) [103]. 

Таким чином, можна говорити, що притягнення до адміністративної 

відповідальності державних службовців правоохоронних органів пов’язано з 

корупцією; порушення законодавства про звернення громадян, адвокатської 

діяльності, охорони праці, пожежної безпеки тощо. 

Основним видом відповідальності, який може бути застосовано до 

державного службовця правоохоронного органу є штраф, а також 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

(ч. 2 ст. 30 КУпАП). При цьому, особливістю останнього є те, що це 

адміністративне стягнення може застосовуватись судом незалежно від того, 

чи передбачене воно в санкції статті (санкції частини статті) Особливої 

частини КУпАП, коли з урахуванням характеру адміністративного 

правопорушення, вчиненого за посадою, особи, яка вчинила адміністративне 

правопорушення, та інших обставин справи суд визнає за неможливе 

збереження за нею права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю [55]. 

Таким чином, адміністративною відповідальністю державного 

службовця правоохоронного органу є 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. 



 

У цій частині дослідження 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, ДБР, 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. 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. 

Наголошено, що до складу адміністративного проступку належать 

чотири взаємозв’язані елементи: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, 

суб’єктивна сторона. При цьому, відсутність хоча б одного елемента свідчить 

про відсутність самого проступку. Об’єктом завжди виступають суспільні 

відносини. Об’єктивна  сторона проступку характеризує його зовнішню 

сторону. Суб’єктом адміністративного  проступку є особа, яка його вчинила. 

На відмінно від злочину, суб’єктом може бути індивідуальна особа, так і 

юридична (колективний суб’єкт).  

 

4.3. Матеріальна відповідальність державного службовця 

правоохоронних органів 

 

До джерел права цивільно-правової відповідальності публічних 

службовців О.О. Губанов відносить Цивільний кодекс України [284], Закон 
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України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові 

незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» [231]та 

Главу 3 Розділу VIII Закону України «Про державну службу» [187]; [42, с. 

17]. 

Вважаємо, що це перелік не є вичерпний та може бути доповнено й 

іншими актами законодавства, зокрема Конституцією [112], Кодексом 

законів про працю України [102], спеціальними законами. Також про види 

юридичної відповідальності, за які державного службовця, втому числі й 

правоохоронного органу може бути притягнуто до відповідальності йдеться в 

положеннях, статутах, посадових інструкціях, контрактах. 

Так, положеннями Конституції передбачено, настання юридичної 

відповідальності за віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи 

наказу. До юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме 

правопорушення не може бути двічі притягнений ніхто. Юридична 

відповідальність особи має індивідуальний характер.  

Засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, 

адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та 

відповідальність за них визначаються виключно законами України [112].  

Таким чином можна говорити, що Основним законом виділено п’ять видів 

юридичної відповідальності, якими є: 1) цивільно-правова; 2) кримінальна; 

3) адміністративна; 4) дисциплінарна.  

В окремих спеціальних законах, якими врегульовано порядок 

діяльності відповідного правоохоронного органу наведено перелік 

юридичної відповідальності, до якої може бути притягнуто їх працівників. 

Наприклад, Законом України «Про Національне антикорупційне бюро 

України» визначено, що працівники Національного антикорупційного бюро 

України за свої протиправні дії чи бездіяльність несуть дисциплінарну, 

цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність [225]. 



 

Зазначені види юридичної відповідальності в повній мірі відповідають тим, 

що визначені в Конституції. 

На відмінно від Конституції та Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України», Закон України «Про державну службу» 

містить окремий Розділ VIII, присвячений дисциплінарній та матеріальній 

відповідальності державних службовців. При цьому, визначення матеріальної 

відповідальності в Законі України «Про державну службу» не наведено [187].  

Цивільно-правова відповідальність публічних службовців залишається 

найменш дослідженою серед усіх видів юридичної відповідальності [41, с. 

17]. 

З метою визначення сутності поняття матеріальної відповідальності, за 

допомогою наукових підходів та правових засад, проведемо співвідношення 

цього поняття з іншими правовими категоріями, зокрема такими як: 

«цивільно-правова», «майнова», «деліктна» відповідальність. В Цивільному 

кодексі України визначено цивільно-правову відповідальність фізичної особи 

– підприємця, яка проявляється в тому, що фізична особа – підприємець 

відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, 

усім своїм майном, крім майна, на яке згідно із законом не може бути 

звернено стягнення. Окрім терміну «цивільно-правова», в Цивільному 

кодексі України використовується ще такі як «цивільна відповідальність 

особи», «цивільна відповідальність неповнолітньої особи» значення яких 

також не розкривається [284]. 

Іоффе О. під цивільно-правовою відповідальністю пропонує розуміти 

санкцію за правопорушення, наслідок, установлений у законі на випадок його 

порушення [92, с. 208]. Визначення О. Іоффе, з одного боку, відображає 

особливості цивільно-правової відповідальності як додаткових або нових 

негативних наслідків, а з іншого – виражає відповідальність через поняття 

«санкція», яке само по собі в праві має різні значення. Санкцією називається 

частина правової норми, яка містить указівку на забезпечення додержання 

цієї норми [141, с. 41]. 
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Відповідно до ст. 23 Закону України «Про захист суддів та працівників 

правоохоронних органів» передбачено майнову відповідальність органу, 

який здійснює заходи захисту або особи, взятої під захист, що полягає у 

зобов'язані відшкодувати відповідно до законодавства завдані внаслідок 

умисного невиконання або неналежного виконання законних вимог збитки. 

Окрім цього, згідно частини другої цієї статі майнова відповідальність 

настає за продаж, заставу чи передачу іншим особам майна, наданого в 

особисте користування особі, взятій під захист, для забезпечення її безпеки, а 

також втрата чи пошкодження цього майна [183]. 

В розумінні Закону України «Про матеріальну відповідальність 

військовослужбовців та прирівняних до них осіб за шкоду, завдану державі» 

від 03.10.2019 № 160-IX під матеріальною відповідальністю слід розуміти - 

вид юридичної відповідальності, що полягає в обов’язку 

військовослужбовців та деяких інших осіб покрити повністю або частково 

пряму дійсну шкоду, що було завдано з їх вини шляхом знищення, 

пошкодження, створення нестачі, розкрадання або незаконного використання 

військового та іншого майна під час виконання обов’язків військової служби 

або службових обов’язків, а також додаткове стягнення в дохід держави як 

санкція за протиправні дії у разі застосування підвищеної матеріальної 

відповідальності [224]. 

Жернаков В.В. вказує, що чинне законодавство про працю передбачає 

два різновиди матеріальної відповідальності працівників: обмежену й повну. 

Основним видом є обмежена матеріальна відповідальність, яка полягає у 

тому, що на працівника може бути покладений обов’язок відшкодувати 

шкоду в межах, але не більше місячного заробітку. Повна матеріальна 

відповідальність означає, що шкода підлягає відшкодуванню у повному 

обсягу. Залежно від форми організації праці трудове законодавство 

встановлює індивідуальну матеріальну відповідальність і колективну 

(бригадну) матеріальну відповідальність» [274, с.237–238]. 



 

Коротка О.М. до основних різновидів матеріальної відповідальності 

відносить: індивідуальну матеріальну відповідальність; колективну 

матеріальну відповідальність; матеріальну відповідальність працівника перед 

роботодавцем; матеріальну відповідальність роботодавця перед працівником; 

матеріальну відповідальність в межах середнього місячного заробітку; повну 

матеріальну відповідальність; підвищену матеріальна відповідальність [113]. 

В судовій практиці виділяють ще й такий вид відповідальності як 

деліктна, яка розглядається як позадоговірна відповідальність, пов’язана із 

заподіянням майнової і немайнової (моральної) шкоди внаслідок цивільного 

правопорушення. На відміну від цивільної відповідальності за порушення 

договірного зобов’язання деліктна відповідальність настає при порушенні 

загального, обумовленого законом зобов'язання не завдавати шкоди будь-

кому [242]  

Аналізуючи «цивільно-правову», «майнову», «деліктну» та 

«матеріальну відповідальність», доходимо висновків: 1) притримуємось 

підходу, що цивільна відповідальність та майнова відповідальність 

використовуються переважно як синоніми за цивільним законодавством;              

2) цивільно-правова відповідальність є ширшою та включає в себе як 

договірну відповідальність, позадоговірну, так і деліктну з відшкодування 

шкоди; 3) цивільно-правова відповідальність передбачена цивільним 

законодавством (об’єкт – цивільно-правові відносини), натомість матеріальна 

відповідальність – трудовим законодавством (об’єкт – службові 

правовідносини) та стосується державних службовців.  

Таким чином матеріальною відповідальністю державного службовця 

правоохоронного органу є застосування уповноваженими суб’єктами в 

установленому законом порядку до державного службовця правоохоронного 

органу стягнень за заподіювання рішеннями, діями або бездіяльністю 

матеріальних збитків або шкоди. Запропоновано під матеріальною 

відповідальністю державного службовця правоохоронного органу розуміти 

застосування уповноваженими суб’єктами в установленому законом порядку 
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до державного службовця правоохоронного органу стягнень за заподіювання 

рішеннями, діями або бездіяльністю матеріальних збитків або шкоди. 

Щодо підстав матеріальної відповідальності, зазначимо таке. Цікавими 

видаються висновки О.О. Губанова, яким відзначено, що в дисертації не 

проводиться різниця між поняттями «підстави» та «умови» юридичної 

відповідальності, що зумовлено специфікою досліджень юридичної 

відповідальності в межах цивільного права. Автор обґрунтовує доцільність 

використання стосовно цивільно-правової відповідальності поняття 

«підстави відповідальності», але звертає увагу на те, що цивільно-правове 

правопорушення має порівняно з іншими видами правопорушень усічений 

склад, а саме, складається із таких ознак, як шкода, протиправність 

поведінки, причинно-наслідковий зв’язок між правопорушенням і 

наслідками, а також вина правопорушника [42, с.15]. 

На час застосування дисциплінарного стягнення відносно державного 

службовця правоохоронного органу встановлюються відповідні обмеження, 

зокрема: не присвоюється черговий ранг, не здійснюється просування по 

службі, не застосовуються заохочення. Обмеження щодо заохочень, які 

мають майновий характер, дає змогу говорити про одночасне накладення на 

державного службовця дисциплінарних стягнень та матеріальних обмежень. 

Кодекс законів про працю України містить декілька статей, якими 

передбачено відповідальність, характер якої дає підстави говорити про 

віднесення її матеріальної. Наприклад, відповідальність за затримку 

розрахунку при звільненні. В іншому випадку, Кодекс законів про працю 

України чітко вказує на вид матеріальної відповідальності, яку несуть 

працівники за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок 

порушення покладених на них трудових обов'язків. Окрім цього, Кодекс 

законів про працю України містить окрему главу IX, присвячену гарантіям 

при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, 

заподіяну підприємству, установі, організації [102]. 



 

З метою врегулювання відносин матеріальної відповідальності з 

державними службовцями правоохоронних органів укладається письмовий 

договір про повну матеріальну відповідальність. 

Питання узагальнення судової практики в справах про відшкодування 

шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками 

були предметом розгляду Пленуму Верховного суду України [243]. 

Заслуговують уваги висновки, зроблені Ю. М. Ольшевською та А. І. 

Берла про те, що матеріальна відповідальність є засобом забезпечення 

дотримання посадовими та службовими особами вимог законодавства та 

правил внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій. Також вона 

дозволяє компенсувати шкоду, понесену публічними органом або державою 

у зв’язку з вчиненням службового проступку її посадовою службовою 

особою. Характерною особливістю інституту матеріальної відповідальності 

державних службовців є особливості правового статусу державних 

службовців як суб’єктів службового права. Насамперед вона полягає у тому, 

що відповідно до норм Конституції шкода, завдана рішеннями чи діяльністю 

державного органу, його посадових чи службових осіб, компенсується 

державою за рішенням суду, а держава має право в порядку регресу вимагати 

відшкодування своїх збитків у державного службовця. При цьому в Законі 

України «Про державну службу» закріплено порядок процедури притягнення 

до відповідальності державних службовців, яка відрізняється від процедури, 

закріпленої для інших категорій працівників в актах трудового 

законодавства [147]. 

Особливостями матеріальної відповідальності державних службовців 

правоохоронних органів можна вважати: 

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; 
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наявність у держави в особі суб’єкта призначення права 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); 

пропорційність та індивідуальний характер відповідальності який 

проявляється у тому, що у разі спільного заподіяння шкоди кількома 

державними службовцями кожен із них несе відповідальність у розмірі, 

пропорційному ступеню вини; 

врахування під час визначення розміру відшкодування майнового 

становища державного службовця правоохоронного органу, співвідношення 

розміру заподіяної шкоди до його заробітної плати, ризик виникнення шкоди, 

досвід державної служби, надані державному службовцю накази 

(розпорядження), а також інші обставини, у зв’язку з якими повне 

відшкодування державним службовцем шкоди буде необґрунтованим [68]. 

Процедура відшкодування шкоди з державних службовців 

правоохоронних органів передбачає наступні стадії: 

1. Внесення керівник державної служби державному службовцю 

письмової пропозиції, в якій зазначаються розмір, порядок і строки 

відшкодування шкоди, а також обставини, що стали підставою для 

відшкодування. Строк внесення такої пропозиції складає протягом трьох 

місяців з дня, коли керівник державної служби дізнався чи мав дізнатися про 

обставини, що є підставою для пред’явлення вимоги, але не пізніше ніж через 

три роки з дня заподіяння шкоди; 

2. Розгляд пропозиції державним службовцем. 

3. Надання державним службовцем письмової відповіді на пропозицію 

про добровільне відшкодування шкоди. Строк надання відповіді становить -

протягом двох тижднів з дня отримання пропозиції. 

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). 

В даному випадку слід сказати, що механізм відшкодування шкоди є 

недосконалим та практично не застосовується.  

У цій частині дослідження 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.  

До характерних особливостей матеріальної відповідальності державних 

службовців правоохоронних органів слід віднести такі: 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. 
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4.4. Кримінальна відповідальність державного службовця 

правоохоронних органів 

 

Найсуворішим видом юридичної відповідальності до якої може бути 

притягнуто державного службовця правоохоронного органу є кримінальна 

відповідальність. Кримінальна відповідальність є одним із видів юридичної 

відповідальності. Вона наступає у випадках вчинення злочину, тобто 

порушення кримінального закону. З моменту скоєння злочину виникають 

кримінально-правові відносини, змістом яких є те, що держава в особі 

уповноважених органів має право притягнути винну особу до 

відповідальності, а винний, у свою чергу, повинен відповісти за вчинене 

діяння. 

Початковим моментом у становленні вчення про відповідальність 

людини в доктрині кримінального права прийнято вважати введення терміну 

«відповідальність» до Основ кримінального законодавства СРСР і союзних 

республік 1958 р. До цього, в юридичній літературі термін «кримінальна 

відповідальність» використовувалось у прив’язці до покарання, засад 

кримінальної караності, вини. За необхідності, коли потрібно було провести 

розмежування між кримінальним покаранням і явищами більш загального 

порядку, пов’язаними з реалізацією норм кримінального права, звертались до 

вживання таких словосполучень, як «кримінальна репресія», «кримінальний 

примус» тощо [40,c. 51]. 

У Кримінальному кодексі України [118] неодноразово вживається 

термін «кримінальна відповідальність» (наприклад, у ст. 2, 16, 21), але зміст 

його не розкривається. Немає єдиного доктринального розуміння поняття 

феномену «кримінальна відповідальність» серед науковців. В основному 

вчені дискутують стосовно двох позицій, а саме:  

1) кримінальна відповідальність – це обов’язок особи відповідати за 

вчинений нею злочин і терпіти певні обмеження примусового характеру, або 



 

обов’язок особи, покладений на неї кримінальним законом, не вчиняти 

злочин;  

2) відповідальність – це судове накладення на особу, яка вчинила 

злочин, заходів державного осуду та примусу. Існування багатьох думок з 

цього приводу зумовлено, зокрема, відсутністю законодавчого визначення 

кримінальної відповідальності. 

На думку Грищук В.К. державні заходи реагування, передбачені 

кримінальним законодавством щодо осіб, які вчинили злочин, умовно можна 

поділити на дві групи: перша охоплює форму реагування на вчинений злочин 

звільненням від кримінальної відповідальності, друга – реалізацією 

кримінальної відповідальності [40,  c.149]. 

Як зазначає М.С. Строгович, правильне розуміння відповідальності 

важливе і в політичному, і в соціальному, і в юридичному значенні, воно 

відіграє велику роль для наукової розробки проблеми прав особи, 

суб’єктивних прав для вдосконалення законодавства в цій галузі, для 

підвищення відповідальності державних органів, громадських організацій, 

службових осіб за покладені на них обов’язки [270, с. 76]. 

Кримінальна відповідальність державного службовця полягає в 

застосуванні до нього заходів державного примусу у вигляді настання 

негативних наслідків, із метою відновлення справедливості й правопорядку 

та недопущення вчинення аналогічного чи суміжного злочину у 

майбутньому, передбаченого нормами Кримінального кодексу України. При 

цьому державний службовець притягується до кримінальної відповідальності 

лише у разі порушення кримінального законодавства, якщо він здійснив 

недотримання правил, забезпечення яких входить до його службових 

обов’язків. Відповідно, відсутність зв’язку між службовими повноваженнями 

та деструктивними діями щодо потерпілого свідчить про відсутність 

службового злочину. Таким чином, підставою притягнення державного 

службовця до кримінальної відповідальності є сукупність двох обставин: 
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вчинення злочину та недодержання правил, забезпечення виконання яких 

належить до їх службових обов’язків [91. с. 283]. 

За суб’єктом злочину кримінальну відповідальність розрізняють на: 

1) кримінальну відповідальність за злочини, що вчиняються загальним 

суб’єктом; 2) кримінальну відповідальність за злочини, що вчиняються 

спеціальним суб’єктом (жінками, неповнолітніми, службовими особами, 

військовослужбовцями тощо). 

В даному випадку державний службовець правоохоронного органу, 

матиме статус спеціального суб’єкта. Окрім цього, слід наголосити, що 

порядок притягнення до відповідальності державних службовців 

правоохоронних органів на етапі затримання та у разі вжиття запобіжних 

заходів у вигляді утримання під варту відповідно до кримінального 

процесуального законодавства наділений рядом особливостей. Наприклад, 

утримання державних службовців правоохоронних органів в слідчих 

ізоляторах  відбувається в окремо від інших категорій осіб.  

У чинному КК для позначення спеціального статусу державного 

службовця використано поняття «службова особа». Відповідно до ст. 364 КК 

службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним 

повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого 

самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи 

комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з 

виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 

функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким 

особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого 

самоврядування, центральним органом державного управління із 

спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою 

підприємства, установи, організації, судом або законом [118].  

Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних 

держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або 



 

судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші 

особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для 

державного органу або державного підприємства), а також іноземні 

третейські судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або 

трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, 

посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації 

чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), 

члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та 

судді і посадові особи міжнародних судів.  

У розумінні Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 

173) вираз «посадова особа» тлумачиться за змістом визначення «державного 

службовця», «публічної посадової особи», «мера», «міністра» чи «судді» у 

національному законодавстві та у кримінальному праві держави, де  

відповідна особа виконує такі функції. При цьому, термін «суддя» включає 

прокурорів і осіб, які обіймають посаду судді [117]. 

Натомість Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції 

визначає, що «державна посадова особа» означає:  

 будь-яку особу, яка обіймає посаду в законодавчому, виконавчому, 

адміністративному або судовому органі держави-учасниці, яку призначено чи 

обрано, праця якої оплачувана чи не оплачувана, незалежно від старшинства; 

 будь-яку іншу особу, яка виконує будь-яку державну функцію, зокрема 

для державного органу або державного підприємства, або надає будь-яку 

державну послугу, як це визначається у внутрішньому праві держави-

учасниці і як це застосовується у відповідній галузі правового регулювання 

цієї держави-учасниці; 

  будь-яку іншу особу, що визначається як "державна посадова особа" у 

внутрішньому праві держави-учасниці [110]. 

Отже, виходячи зі змісту цього визначення, важливо зазначити, що 

кримінальне поняття «службова особа» є набагато ширшим, ніж 

адміністративне поняття «посадова особа», тобто перше поняття включає в 
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себе друге. Таким чином, всі злочини, які належать до злочинів у сфері 

службової діяльності, вчиняються службовими особами, у т.ч. й державними 

службовцями правоохоронних органів. Тобто державні службовці 

правоохоронних органів є спеціальними суб’єктами зазначених злочинів [16]. 

До обов’язкових ознак суб’єктивної сторони злочину належить вина у 

формі умислу чи необережності. Серед інших необов’язкових ознак 

суб’єктивної сторони закон може розглядати мотив та мету скоєння злочину, 

а також емоційний стан суб’єкта (так звані факультативні ознаки). Основною 

ознакою суб’єктивної сторони будь-якого складу злочину є вина. 

Кримінальній відповідальності і покаранню підлягає особа, винна у вчиненні 

злочину, про що прямо вказано у законі [108]. Злочин визнається вчиненим 

навмисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала суспільно 

небезпечний характер своєї дії або бездіяльності, передбачала її суспільно 

небезпечні наслідки і бажала або свідомо допускала настання цих наслідків.  

Необережність, як форма вини, характеризує меншу суспільну 

небезпечність злочину й особи, яка його скоїла. Злочин визнається вчиненим 

з необережності, коли особа, яка його вчинила, передбачала можливість 

настання суспільно небезпечних наслідків своєї дії чи бездіяльності, але 

легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала можливості 

настання таких наслідків, хоча повинна і могла їх передбачити. Таким чином, 

закон визначає два види необережної вини: злочинна самовпевненість і 

злочинна недбалість. 

За формою вини, слід говорити про кримінальну відповідальність 

державного службовця правоохоронного органу, вчинені умисно або за 

необережності; залежно від форми діяння розрізняємо кримінальну 

відповідальність державного службовця правоохоронного органу за 

протиправні дії чи бездіяльність; крім того залежно від наявності співучасті, 

виокремлюємо індивідуальну кримінальну за діяння, скоєні однією особою 

(державним службовцем правоохоронного органу самостійно) та групову 

кримінальну відповідальність державних службовців правоохоронного 



 

органу, що поділяється на просту співучасть (коли, наприклад, усі державні 

службовці правоохоронного органу є виконавцями) та складну (у тому 

випадку, коли ролі розподіляються між державними службовцями 

правоохоронного органу, виокремлюючи виконавця, пособника, організатора 

тощо). 

Як правило кримінальні порушення, вчинені державними службовцями 

правоохоронних органів  пов’язані із корупційними діяннями, перевищення 

службових повноважень, якщо воно не містить складу кримінального або 

адміністративного правопорушення; не виконання рішення суду, та ін. 

Важливо відмітити, що кримінальний закон містить статті, якими міра 

покарання для працівників правоохоронної сфери, в тому числі й державних 

службовців цих органів є значно вищою, в порівняні з посадовцями інших 

органів. Зокрема, ст. 365 КК України (передбачено кримінальну 

відповідальність за перевищення влади або службових повноважень, тобто 

умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно 

виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони завдали 

істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, 

державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб), ч. 

2.ст. 370 КК України (передбачено кримінальну відповідальність за 

провокація підкупу, тобто дії службової особи правоохоронних органів з 

підбурення особи на пропонування, обіцянку чи надання неправомірної 

вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання такої вигоди, щоб 

потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або 

прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду) [58]. 

Одночасно в кримінальному законі наявні статті, які передбачають 

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

працівників правоохоронних органів, суддів, прокуратури, державних 

службовців не застосовуються виправні роботи [118]. 

Під кримінальною відповідальністю державного службовця 

правоохоронного органу пропонуємо розуміти – вид юридичної 
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відповідальності, суть якого полягає в осуді від імені держави за вироком 

суду державного службовця правоохоронного органу, яка вчинила 

кримінальне правопорушення, і застосуванні до неї державного примусу у 

формі покарання або інших заходів кримінальної відповідальності, 

передбачених Кримінальним кодексом.  

На думку Зубрицького М.І., до особливостей кримінальної 

відповідальності державних службовців належать такі:  

1) застосовується за вчинення державними службовцями злочинів;  

2) законодавець у нормах Кримінального кодексу України не закріпив 

жодної прямої вказівки на державного службовця, оперуючи поняттям 

«службова особа», яке є дещо ширшим за досліджуване;  

3) підставами застосування кримінальної відповідальності до 

державних службовців є невиконання чи неналежне виконання повноважень 

або їх перевищення;  

4) санкції, що застосовуються до державних службовців, окрім 

загальних, тобто характерних для злочинців будь-яких категорій, можуть 

бути спеціальними та мати вияв у позбавленні спеціального звання, рангу, 

чину або кваліфікаційного класу, права обіймати певні посади чи займатись 

певною діяльністю або конфіскації [91, c. 286]. 

Підставою кримінальної відповідальності є вчинення кримінального 

проступку. В розумінні Кримінального кодексу України «кримінальним 

проступком» є передбачене цим кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за 

вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не 

більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше 

покарання, не пов’язане з позбавленням волі [118]. 

У Кримінально-виконавчому кодексі України наводиться визначення 

«дисциплінарний проступок особи, яка відбуває покарання у виді 

позбавлення волі», яким  є протиправне, винне діяння (дія або бездіяльність), 

що посягає на встановлений порядок у сфері виконання покарань, вчинене 

цією особою [119]. Аналізуючи дані визначення, доходимо висновку про 



 

доцільність використання терміну «кримінальне правопорушення» з метою 

уникнення колізії правових норм та відображення всього змістовного 

наповнення згаданої категорії, зокрема, поєднуючи у собі як проступки, так і 

злочини, вчинені державними службовцями правоохоронного органу. 

Характеризуючи кримінальні правопорушення державних службовців 

правоохоронного органу виокремлюємо наступні ознаки, яких їм 

притаманно: 1) вчинюється спеціальним суб’єктом – посадовою або 

службовою особою правоохоронного органу; 2) за його вчинення настає 

кримінальна відповідальність у вигляді штрафу (за проступок) та 

позбавлення волі (за злочин); 3) об’єкт порушення – порядок реалізації 

службовими та посадовими особами своїх повноважень, що має вияв у їх 

невиконанні, неналежному виконанні чи перевищенні повноважень; 4) шкода 

при вчиненні кримінальних правопорушень державними службовцями 

правоохоронного органу завдається інтересам держави. 

На нашу думку, усі кримінальні проступки, вчинені державними 

службовцями правоохоронного органу доцільно розділити них, що пов’язані 

з:  

1) невиконанням чи неналежним виконанням повноважень - 

декларування недостовірної інформації (ст. 366-1), службове підроблення (ст. 

366), службова недбалість (ст. 367);  

2) перевищенням повноважень - зловживання повноваженнями 

службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми (ст. 364-1), зловживання владою або 

службовим становищем (ст. 364), зловживання повноваженнями особами, які 

надають публічні послуги (ст. 365-2), перевищення влади або службових 

повноважень працівником правоохоронного органу (ст. 365), незаконне 

збагачення (ст. 368-2), прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368), зловживання впливом (ст. 

369-2).  
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Спільним для вказаних груп злочинів є те, що їх об’єктом виступають 

суспільні відносини, які забезпечують належну діяльність державного 

апарату, а також професійної діяльності осіб, які під час здійснення трудових 

функцій діють від імені держави. Суспільно небезпечні наслідки від цих 

злочинів виражаються у матеріальних збитках чи нематеріальній шкоді, яка 

здебільшого завдана інтересам держави. 

Зазначимо, що відповідно до кримінального законодавства України 

винна особа підлягає відповідальності навіть за минулу поведінку, тобто на 

відмінно від дисциплінарної відповідальності державного службовця 

правоохоронного органу може бути притягнути до відповідальності навіть 

після звільнення за вже вчинене під час діяльності суспільно небезпечне 

діяння. 

Згідно з пп. «в» п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і 

протидії корупції», державні службовці є суб’єктами відповідальності за 

корупційні правопорушення. Згідно ж із ч. 1 ст. 1 названого Закону 

корупційними правопорушеннями є умисні діяння, що містять ознаки 

корупції, вчинені суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, 

за які законом установлено, зокрема, кримінальну відповідальність. 

Виходячи із цього, основними підставами кримінальної відповідальності 

державних службовців є вчинення ними суспільно небезпечного діяння, яке 

містить склад корупційного злочину.  

Відповідно до Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією термін 

"корупція" означає прямі  чи опосередковані вимагання, пропонування, дачу 

або одержання хабара чи будь-якої іншої неправомірної вигоди або 

можливості її отримання, які порушують належне виконання будь-якого 

обов'язку особою, що отримує хабара, неправомірну вигоду чи можливість 

мати таку вигоду, або поведінку такої особи [283]. 

Вчинення корупційних злочинів характеризується обов’язковою 

участю спеціальних суб’єктів, якими можуть бути: службова особа 

(визначена у ч. З та ч. 4 ст. 18 КК), службова особа публічного сектора 



 

(визначена у п. 1 та п. 2 примітки до ст. 364 КК), службова особа юридичної 

особи приватного права (приватного сектора), особа, яка надає публічні 

послуги та працівник державного підприємства, установи чи організації, який 

не є службовою особою. З урахуванням зазначеного є очевидним, що 

державні службовці не можуть бути суб’єктами корупційних злочинів у 

приватній сфері управління, що значно звужує коло підстав їх кримінальної 

відповідальності за корупцію [275, c. 360]. 

Примітно, 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. 

Відповідно до розділу ІІІ Дисциплінарного статуту Національної 

поліції України, поліцейських одночасно може бути притягнуто до 

дисциплінарної відповідальності згідно з цим Статутом, а також до 

адміністративної, кримінальної або цивільно-правової відповідальності [190]. 

Дисциплінарний статут Збройних Сил України містить дещо більше 

згадувань кримінальної відповідальності. Так, розділом І «Загальні 

положення» передбачено, що у разі непокори чи опору підлеглого командир 

зобов’язаний для відновлення порядку вжити всіх передбачених статутами 

Збройних Сил України заходів примусу аж до притягнення його до 

кримінальної відповідальності; розділом ІІІ «Порушення військової 

дисципліни» визначено, що у разі вчинення кримінального правопорушення 

військовослужбовець притягається до кримінальної відповідальності. 

Натомість командири, які у разі виявлення ознак кримінального 

правопорушення не повідомили про це орган досудового розслідування, 

несуть відповідальність згідно із законом [189]. 

Важливе місце відведено судовій практиці у справах щодо притягнення 

до кримінальної відповідальності державного службовця правоохоронного 

органу. Зокрема, справи № 609/2/19 від 12 липня 2021 року, 405/2228/21 від 
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15 червня 2021 року, 472/1200/16-к від 14 травня 2021 року, 344/18209/20 від 

11 березня 2021 року тощо. Так, вироком Шумського районного суду 

Тернопільської області у справі № 609/2/19 від 12 липня 2021 року, суд 

встановив, що одержання неправомірної вигоди працівником Збройних сил 

України з метою визнання особи непридатною до проходження строкової 

військової служби у Збройних Силах України за станом здоров`я та за видачу 

військового квитка із відміткою про непридатність до проходження строкової 

військової служби у Збройних Силах України, є кримінальним 

правопорушенням, передбаченим ч.2 ст. 369- 2 КК України, а саме 

одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення 

особою, уповноваженою на виконання функцій держави [32].  

Вироком Ленінського районного суду м. Кіровограда у справі № 

405/2228/21 від 15 червня 2021 року звернено увагу, що здійснення 

службовою особою дій щодо підготовки документів із зміни спеціалізації з 

метою майбутнього працевлаштування за спеціальністю в заклад охорони 

здоров`я підпадає під ч.2 ст. 369-2 КК України – одержання неправомірної 

вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на 

виконання функцій держави [31]. Івано-франківський міський суд Івано-

франківської області вироком у справі № 344/18209/20 від 11 березня 2021 

року констатує, що вчинення дій державним службовцем у вигляді 

непритягнення особи до встановленої законом відповідальності та 

неповідомлення про незаконну діяльність до правоохоронних органів з 

метою отримання неправомірної вигоди, утворює склад злочину, 

передбаченого ч.1 ст.368 КК України одержання службовою особою 

неправомірної вигоди для себе за невчинення 1 Вирок Шумського районного 

суду Тернопільської області від 12 липня 2021 року справа № 609/2/19 такою 

службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-

якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища [30] 

Таким чином робимо висновок про те, що дисциплінарними статутами 

безпосередньо не розтлумачені підстави та діяння, за які до державних 



 

службовців правоохоронного органу може бути застосовано кримінальну 

відповідальність, натомість бланкетна норма законодавства відсилає до 

профільного закону, що визначає підстави кримінальної відповідальності 

державних службовців та про який йшлося вище.  

Кримінальну відповідальність, що застосовується до державних 

службовців правоохоронного органу завдяки специфічним ознакам доречно 

відмежовувати від інших видів юридичної відповідальності. Так:  

1) кримінальна відповідальність державного службовця 

правоохоронного органу є вищою мірою відповідальності, що наступає за 

невиконання повноважень, неналежне виконання або перевищення 

повноважень (на відміну від матеріальної, дисциплінарної та 

адміністративної);  

2) кримінальна відповідальність державного службовця 

правоохоронного органу настає за умови вчинення кримінального проступку, 

що передбачено законом про кримінальну відповідальність;  

3) вчинення державним службовцем правоохоронного органу 

кримінального правопорушення має наслідком застосування до нього 

виняткового дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення;  

4) наявність судимості, яка є наслідком кримінальної відповідальності 

на певний проміжок часу обмежує право особи на доступ до державної 

служби, на відміну від адміністративної чи цивільно-правової 

відповідальності.  

У цій частині дослідження 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 одночасно в 

кримінальному законі наявні статі, які передбачають відповідні 
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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. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Обґрунтовано, що дисциплінарна відповідальність полягає у 

накладенні на державного службовця правоохоронного органу 

дисциплінарних стягнень за вчинення дисциплінарних проступків. Підставою 

для притягнення державного службовця правоохоронного органу до 

дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного 

проступку. Зазначено, що до державних службовців правоохоронних органів 

може бути застосовано один із таких видів дисциплінарного стягнення: 

1) зауваження; 2) догана; 3) попередження про неповну службову 

відповідність; 4) звільнення з посади державної служби. Висвітлено досвід 

Федеративної республіки Германія щодо видів дисциплінарних стягнень.  

Запропоновано під терміном «дисциплінарна відповідальність 

держаних 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. 

Проведене дослідження дало змогу виявити відмінності правового 

регулювання видів дисциплінарних стягнень, які можуть застосовуватись до 

державних службовців правоохоронних органів за національним та 

міжнародним законодавством. Наголошено на необхідності законодавчого 

врегулювання механізму застосування заходів матеріального впливу до 

державних службовців правоохоронних органів у вигляді зменшення розміру 

преміальних виплат або депреміювання.  



 

2. Проведене дослідження дало змогу розкрити правову природу 

адміністративної відповідальності державного службовця правоохоронного 

органу. 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, яких пов’язано з виконанням функцій держави.  

Виокремлено однорідні групи адміністративних правопорушень, за які 

державного службовця правоохоронних органів може бути притягнуто до 

адміністративної відповідальності, а саме: 1) адміністративні 

правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління 

(зокрема, ст.ст. 184-1; 185-2; 185-6; 186 та ін.); 2) адміністративні 

правопорушення, яких пов’язано із сферою праці та діяльністю 

профспілкових органів (зокрема: ст.ст. 41; 41-)1; 165-3; 165-4; 165-5; 41-2; 41-3 

та ін); 3)  адміністративні правопорушення, яких пов’язано із з корупцією 

(зокрема, ст.ст. 172-4;172-5; 172-6;172-7;172-8; 172-8-1; 172-9 та 

ін); 4) адміністративні правопорушення, яких пов’язано із невиконання або 

ухилення від виконання законних вимог окремих державних органів 

(зокрема: ст.ст. 185-8; 185-13; 185-14; 188-4; 188-6; 188-8; 188-13; 188-23; 

188-40; 188-46;188-48; 163-3 та ін); 5)  адміністративні правопорушення, яких 

пов’язано із фінансово-економічною діяльністю (зокрема, ст.ст. 163-2; ст. 164-

14 та ін.); 6) адміністративні правопорушення, яких пов’язано з інформацією 

та реєстрацію нормативно-правових актів (зокрема, ст.ст. ст. 212-2; 212-3; 

212-5; 185-11; 166-24; 188-41 та ін.). 

Проведене дослідження дало змогу виокремити шість основних 

однорідних груп адміністративних правопорушень, за які може бути 

притягнуто до адміністративної відповідальності державного службовця 

правоохоронних органів. Вказано, що окрему групу можна сформувати з 

адміністративних правопорушень, пов’язаних із специфікою роботи окремих 
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правоохоронних органів, наприклад: незаконна передача заборонених 

предметів особам, яких тримають у слідчих ізоляторах, установах виконання 

покарань. 

Вказано, що особливістю притягнення до адміністративної 

відповідальності державних службовців та інших працівників 

правоохоронних органів полягає у тому, що КУпАП виокремлено посадових 

осіб відповідних органів, до яких не може бути застосовано громадські 

роботи, виправні роботи, адміністративний арешт. 

3. Визначено, що процедура відшкодування шкоди з державних 

службовців правоохоронних органів передбачає наступні стадії: 1) внесення 

керівником державної служби державному службовцю письмової пропозиції, 

в якій зазначаються розмір, порядок, строки відшкодування шкоди, 

обставини, що стали підставою для відшкодування; 2) розгляд пропозиції 

державним службовцем; 3) надання державним службовцем письмової 

відповіді на пропозицію про добровільне відшкодування шкоди; 4) звернення 

керівника державної служби з позовом про відшкодування до суду. 

Наголошено, що механізм відшкодування шкоди є недосконалим та 

практично не застосовується.  

4. Встановлено, що кримінальна відповідальність, що застосовується до 

державних службовців характеризується специфічним 

ознакам: 1) кримінальна відповідальність державного службовця 

правоохоронного органу є вищою мірою відповідальності, що наступає за 

невиконання повноважень, неналежне виконання або перевищення 

повноважень (на відміну від матеріальної, дисциплінарної та 

адміністративної); 2) кримінальна відповідальність державного службовця 

правоохоронного органу настає за умови вчинення кримінального проступку, 

що передбачено законом про кримінальну відповідальність; 3) вчинення 

державним службовцем правоохоронного органу кримінального 

правопорушення має наслідком застосування до нього виняткового 

дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення; 4) наявність судимості, яка 



 

є наслідком кримінальної відповідальності на певний проміжок часу обмежує 

право особи на доступ до державної служби, на відміну від адміністративної 

чи цивільно-правової відповідальності.  
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РОЗДІЛ 5 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ 

СЛУЖБИ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ 

 

5.1. Державна політика щодо розвитку публічної служби в 

правоохоронних органах 

 

Політика в традиційному розумінні інтерпретується як середовище 

взаємодії між різними соціальними групами, партіями, націями, народами, 

державами, владою і населенням, а також громадянами та їх об’єднаннями. 

Це найважливіший і найскладніший пласт суспільного життя, «самостійний 

світ політичних цінностей».  

Сучасні політологи, ґрунтуючись на працях мислителів минулого 

(Аристотель визначав політику як мистецтво управління державою; Демокріт 

вважав таке мистецтво найвищим із усіх мистецтв), зазначають, що політика 

– це також мистецтво можливого, мистецтво компромісів, мистецтво 

узгодження бажаного та об’єктивно досяжного [46, c.7]. 

За іншим підходом, політику розглядають як організаційну, 

регулятивну і контрольну сферу суспільства, в межах якої здійснюється 

соціальна діяльність, спрямована головним чином на досягнення, утримання 

й реалізацію влади індивідами й соціальними групами задля здійснення 

власних запитів і потреб [162, с. 258]. 

В свою чергу, М. Вебер вважає, що політика – це «прагнення до участі 

у владі або до здійснення впливу на розподіл влади» [28, с. 646]. Як бачимо, 

згідно традиційного розуміння політика є лише інструментом, засобом для 

здобуття і утримання влади певними політичними силами. 

На думку, В.І. Андріяш здійснений аналіз визначень державної 

політики у вітчизняній науковій літературі свідчить про наявність широкого 

спектру визначень державної політики і варіантів її розуміння, проте кожна 

точка зору заснована на відповідному критерії, або висвітлює певний 



 

концептуальний аспект. Все це дає змогу констатувати, що питання поняття 

та змісту державної політики постійно перебувають в центрі уваги науковців, 

які намагаються охопити всі аспекти державної політики: процес, акторів, 

інститути, інструменти, моделі, розглянути сильні та слабкі сторони наявних 

підходів до вивчення державної політики [7]. 

Цілком погоджуємось із О.В. Лавруком, який стверджує, що 

дослідження державної політики є особливо важливим процесом, оскільки 

виникає потреба проведення аналізу всіх можливих наслідків від 

неправильно прийнятих державних рішень, а тому необхідно таким чином 

організувати діяльність уряду, щоб її результат призвів до стабілізації 

суспільно-політичного розвитку в усіх сферах суспільного життя країни. 

Актуальність дослідження державної політики полягає в тому, що в умовах 

глобалізації і європейської інтеграції необхідною є активізація теоретичних і 

практичних досліджень з метою вирішення найбільш важливих і 

пріоритетних проблем країни [121]. 

Станом на теперішній час, спеціального напряму політики щодо 

публічної служби в правоохоронних органах не вироблено.  Також відсутній 

єдиний підхід в частині визначення поняття «політика щодо розвитку 

публічної служби в правоохоронних органах» також не вироблено.  

З’ясувати його суть можна через врахування таких складових як 

державна політика в сфері державної служби, а також державна політика в 

сфері правоохоронної діяльності. З цією метою проведемо аналіз 

нормативного регулювання з цих питань та наукові підходи. 

Відповідно до Закону України «Про державну службу» державна 

політика в сфері публічної служби структурно складається з політики на: 

загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях. Одночасно 

державна політика в означеній сфері стосується підготовки пропозицій 

стосовно її формування (у тому числі розроблення та проведення експертизи 

проєктів програм, концепцій, стратегій, проєктів законів та інших 

нормативно-правових актів, проєктів міжнародних договорів), а також 
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реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і 

регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових 

актів.  

Політика щодо державної служби повинна слідувати міжнародним 

ідеалам та забезпечити її нову якість відповідно до кращої європейської 

практики. Пріоритетами реформи державної служби визнано:  

побудову професійної, некорумпованої, престижної, орієнтованої на 

потреби громадян державної служби;  

відділення політики від адміністрування;  

впровадження компетентнісної моделі управління людськими 

ресурсами;  

гармонізація державної служби і служби в органах місцевого 

самоврядування;  

впровадження прозорої моделі оплати праці і кар’єрної мотивації 

державних службовців; кадрове забезпечення процесу децентралізації [142]. 

 

Забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері 

державної служби нормативно є обов’язком НАДС як спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади в цій сфері (ст. 13 

Закону України «Про державну службу») [187]. 

Місією НАДС є розвиток професійної, ефективної, стабільної, 

політично неупередженої державної служби, що відповідає принципам 

належного врядування та стандартам і кращим практикам держав-членів 

Європейського союзу  [175].  

Правову основу діяльності НАДС складають Конституція [112], закони 

України, укази Президента України та постановами Верховної Ради України, 

прийняті відповідно до Конституції та законів України, акти Кабінету 

Міністрів України, інші акти законодавства. Основними з яких є: Закон 

України «Про державну службу» [187], Положення про Національне 



 

агентство України з питань державної служби, затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. № 500 [175] та ін. 

З метою визначення відповідних напрямків розвитку, НАДС визначено 

стратегічні цілі, якими є: 1) посилення інституційної спроможності служб 

управління персоналом державних органів; 2) підвищення рівня захищеності 

права громадян на доступ до державної служби, законних прав та інтересів 

державних службовців; 3) формування ефективної системи професійного 

навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування; 

4) посилення інституційної спроможності, відкритості та прозорості 

діяльності НАДС у сфері державної служби; 5) адаптація державної служби 

до стандартів Європейського союзу [138].  

Діяльність НАДС ґрунтується на принципах верховенства права, 

забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина, законності,  

відкритості та прозорості, відповідальності [67]. При цьому, стратегічні 

напрямки політики щодо розвитку державної служби виокремлено у 

відповідних рішеннях НАДС, до прикладу, Плану діяльності Національного 

агентства України з питань державної служби на 2019 р. [159]). Cтаном на 

теперішній час, діяльність НАДС в частині вироблення державної політики в 

означеній сфері спрямовано на:  

подальше вдосконалення нормативно-правової бази державної служби 

та забезпечення її ефективного впровадження;  

розроблення та запровадження систем класифікації посад на державній 

службі;  

посилення спроможності структурних підрозділів з управління 

персоналом у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади 

з метою розвитку сучасного управління людськими ресурсами;  

введення в експлуатацію інтегрованої інформаційної системи 

управління людськими ресурсами на державній службі;  

реформування системи професійного навчання державних службовців, 

у тому числі в частині володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних 
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мов Ради Європи; посилення інституційної спроможності НАДС та служб 

управління персоналом в органах виконавчої влади тощо [269]. 

За реалізацію державної політики з питань управління персоналом у 

державному органі на регіональному рівні відповідає служба управління 

персоналом (п. 5 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про державну службу») 

[187]. Cлужба управління персоналом у питаннях реалізації державної 

політики у сфері державної служби керується Конституцією, цим та іншими 

законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, 

указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України та 

Національного агентства України з питань державної служби [187]. У 

Типовому положенні про службу управління персоналом зазначено, що на 

цього суб’єкта покладено ряд повноважень щодо формування державної 

політики в сфері державної служби, наприклад, організація роботи щодо 

розробки структури державного органу; розробка і участь у розробці 

проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління 

персоналом, трудових відносин та державної служби; внесення пропозицій 

керівнику державної служби з питань удосконалення управління персоналом 

та кадрового менеджменту [219]. 

Окрім, спеціально уповноваженого суб’єкта, що забезпечує державну 

політику в сфері державної служби, звернемо увагу на суб’єктів загальної 

компетенції – Президента України, Кабінет Міністрів України, а також на 

суб’єктів однією з функцій яких є вироблення державної політики в 

правоохоронній сфері – Міністерство фінансів України (щодо діяльності 

митних та податкових органів) [208], Міністерство внутрішніх справ України 

(щодо діяльності органів внутрішніх справ) [207], Держмитслужба України, 

(щодо діяльності митних органів) [163], Міністерство юстиції України (щодо 

діяльності кримінально-виконавчих органів) [209] тощо. Перелік заначених 

суб’єктів не є вичерпним, та наведено в якості прикладу. 



 

Відповідно, Президент України, виходячи з положень ст. 102 

Основного Закону, є главою держави і виступає від її імені, а також є 

гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного 

членства України в Європейському Союзі та в Організації 

Північноатлантичного договору. Означене детермінує вибір міжнародної 

практики впорядкування державної служби, стандарти якої будуть 

апробуватись в Україні. Таким чином, Президент України визначає 

пріоритетні напрямки державної політики, включаючи політику в сфері 

державної служби. Крім іншого, він має ряд повноважень, зокрема: внесення 

подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра 

України, подання про призначення Міністра оборони України, внесення до 

Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з 

посади Голови Служби безпеки України; присвоєння вищих військових 

чинів: створення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і 

служб; зупинення дії актів Кабінету Міністрів України з мотивів їх 

невідповідності Конституції з одночасним зверненням до Конституційного 

Суду України щодо їх конституційності; тощо [112]. 

Щодо Кабінету Міністрів України, то це суб’єкт загальної компетенції, 

який спрямовує і координує роботу міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики у 

відповідних сферах суспільного і державного життя, виконання Конституції 

та законів України, актів Президента України, додержання прав і свобод 

людини та громадянина. Не виключенням є сфера державної служби [221]. 

До основних завдань Кабінету Міністрів України належать: здійснення 

внутрішньої та зовнішньої політики держави; вжиття заходів щодо 

забезпечення прав і свобод людини та громадянина, створення сприятливих 

умов для вільного і всебічного розвитку особистості; забезпечення 

проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, у тому числі 

амортизаційної, податкової, структурно-галузевої політики; політики у 

сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров’я, 
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освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і 

природокористування; розроблення і виконання загальнодержавних програм 

економічного, науково-технічного, соціального, культурного розвитку, 

охорони довкілля, а також розроблення, затвердження і виконання інших 

державних цільових програм та багато інших [221].  

Прикладом реалізації Кабінетом Міністрів України повноважень щодо 

визначення політики в сфері державної служби може слугувати прийняте 

розпорядження «Про схвалення Концепції реформування системи оплати 

праці державних службовців та затвердження плану заходів з її реалізації», 

яким  визначено пріоритетність завдань з реалізації положень Закону 

України «Про державну службу» стосовно реформування системи оплати 

праці державних службовців, зокрема: встановлення 

конкурентоспроможного рівня заробітної плати; підвищення прозорості, 

передбачуваності та справедливості заробітної плати, посилення ролі сталої 

частки (посадового окладу) в структурі заробітної плати державних 

службовців; впровадження класифікації посад державної служби (визначення 

типових посад державної служби з урахуванням функціональної 

спрямованості, мети та цінності посади); збалансування організаційної 

структури та оптимізації чисельності органів виконавчої влади. При цьому 

під час проведення реформування системи оплати праці державних 

службовців Кабінет Міністрів України забезпечуватиме фінансову 

стабільність та збалансованість державного бюджету відповідно до 

обґрунтованих макроекономічних показників [245].  

Як наслідок, в Україні, нормативно передбачено експериментальний 

проєкт стосовно підготовки до 31 грудня 2021 р. та реалізації з 1 січня до 31 

грудня 2022 р. щодо запровадження системи оплати праці державних 

службовців на основі класифікації посад. Для цілей експериментального 

проекту мають бути введені рівні типових посад державної служби 

відповідно до каталогу типових посад державної служби і критеріїв 

віднесення до таких посад, а також відсоткове співвідношення кількості 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19


 

посад державної служби в апараті (секретаріаті) державного органу, що є 

учасником експериментального проекту, до загальної штатної чисельності 

таких посад, а саме:  

1) для державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю 

територію України: не більше 60 відсотків посад державної служби категорії 

«В» на вищому фаховому рівні; не менше 30 відсотків посад державної 

служби категорії «В» на середньому фаховому рівні; не менше 10 відсотків 

посад державної служби категорії «В» на початковому фаховому рівні;  

2) для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію 

Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, м. Києва та 

Севастополя: не більше 50 відсотків посад державної служби категорії «В» на 

вищому фаховому рівні; не менше 35 відсотків посад державної служби 

категорії «В» на середньому фаховому рівні; не менше 15 відсотків посад 

державної служби категорії «В» на початковому фаховому рівні [229]. 

Звертаючи увагу на суб’єктів, однією з функцій яких є вироблення 

державної політики в правоохоронній сфері, проведемо відповідне 

дослідження на прикладі Міністерства фінансів України.  

Так, відповідно до п. 3 Положення про Міністерство фінансів України, 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. 

№ 375, Міністерство фінансів України забезпечує формування та реалізацію: 

єдиної державної податкової і митної політики;  

державної політики з адміністрування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування;  

державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час 

застосування податкового та митного законодавства; 

державної фінансової політики у сфері співробітництва з іноземними 

державами, банками і міжнародними фінансовими організаціями; 

законодавства з питань сплати єдиного внеску;  

державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання та 

зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF
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каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та 

обліку [208].  

Слід зазначити, що діяльність міністерств як центральних органів 

державної виконавчої влади потребує також реформування. Підтвердженням 

цієї тези є наявна Концепція оптимізації системи центральних органів 

виконавчої влади, яку спрямовано на посилення інституційної спроможності 

міністерств щодо формування державної політики у визначених Кабінетом 

Міністрів України сферах, реалізацію якої покладено на Кабінет Міністрів 

України Конституцією та законами України, а також за потреби 

розмежування функцій з формування та реалізації державної політики [244]. 

Для цілей цього дослідження, необхідним є встановлення векторів 

державної політики щодо розвитку публічної служби в правоохоронних 

органах, до яких пропонується віднести: 

нормативне урегулювання проходження державної служби в 

правоохоронних органах;  

удосконалення законодавства в частині гарантій у разі вивільнення 

державних 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.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


 

Актуальність цих проблем спонукає до необхідності поглибленого 

дослідження теоретико-методологічних аспектів, пов’язаних з 

обґрунтуванням поняття «державна політика щодо розвитку державної 

служби в правоохоронній сфері» та затвердження концептуальних засад її 

розитку.  

Вважаємо, що сучасна державна політика щодо розвитку публічної 

служби в правоохоронних органах повинна бути сформована таким чином, 

щоб діяльність правоохоронних органів передбачала не тільки захист 

суспільних інтересів, але й забезпечувала безпосередню безпеку інтересів 

державних службовців правоохоронних органів та членів їх сімей.  

Стратегічною метою розвитку державної служби в правоохоронних 

органах повинно стати посилення інституційної спроможності інституту 

державної служби в правоохоронних органах, підвищення рівня захищеності 

прав державних службовців в правоохоронних органів, створення дієвого 

механізму захисту законних прав та інтересів державних службовців 

правоохоронних органів, забезпечення  відкритості та прозорості діяльності 

державних службовців у правоохоронній службі, підняття іміджу та 

авторитету державної служби та правоохоронних органів, адаптація 

державної служби в правоохоронних органах до стандартів Європейського 

союзу. 

Державна політика щодо розвитку публічної служби в правоохоронних 

органах є одним із важливих компонентів державної політики, оскільки її 

заходи спрямовуються не тільки на поліпшення правового становища 

державного службовця правоохоронного органу, а й рівня безпеки, 

покращення економічних показників та гарантування стабільності в країни і 

її регіонах. Звернемо увагу на проєкт закону, яким пропонується 

впровадження концепції реформування правоохоронних органів. Основною 

ідеєю є те, що для протидії зовнішнім загрозам і викликам Україні, які 

останнім часом значно зросли, пропонується об'єднання в одному органі при 

прямому підпорядкуванні Президенту України теперішніх Служби безпеки 
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України, Служби зовнішньої розвідки України та Управління державної 

охорони України. Означене дозволить, насамперед, оптимізувати бюджетні 

витрати, а також налагодити належну координацію діяльності цих структур у 

забезпеченні національної і державної безпеки нашої країни. Одночасно, 

кадрове забезпечення функціонування системи правоохоронних органів 

також має зазнати змін у формах і методах управління персоналом. Для цього 

необхідно буде чітко визначити перелік атестованих посад та посад, що 

заміщуються державними службовцями, встановити відповідність 

спеціальних звань працівників міліції та категорій і рангів державних 

службовців. Потрібно вдосконалити систему соціальної та психологічної 

роботи в правоохоронних органах, відмовитися від формалізму та 

акцентувати увагу на формуванні стійкої психологічної установки кожного 

працівника [223]. 

Усе це спонукає до розгляду можливих варіантів та векторів державної 

політики, спрямованих на розвиток публічної служби в правоохоронних 

органах, удосконалення управлінського процесу в правоохоронній сфері, 

винайдення дієвих інструментів управління державною службою 

правоохоронного характеру, запровадження сучасної моделі державної 

служби правоохоронного органу, формування і концептуальних критеріїв. 

Крім того, фінансове забезпечення реформ у сфері державної служби 

частково компенсується міжнародними партнерами [279], тобто головне 

обрати вірний вектор змін. 

Доцільним є прийняття Кабінетом Міністрів України «Концепції 

розвитку державної служби в правоохоронних органах на період 2021–2031 

рр. (проєкт додається). Вказаним нормативно-правовим актом має бути 

визначено основні напрямки подальшого удосконалення правового 

регулювання адміністративно-правового статусу державного службовця 

правоохоронного органу, зокрема, закріплено стратегічну ціль щодо 

прийняття Закону України «Про державну службу в правоохоронних 

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



 

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;  

виокремлення вимог 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;  

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;  
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визначення видів юридичної відповідальності державних службовців 

правоохоронного органу та порядку притягнення до відповідальності; 

встановлення гарантій від необґрунтованого звільнення державних 

службовців правоохоронного органу та ін. 

Таким чином, державна політика щодо розвитку публічної служби в 

правоохоронних органах є сукупністю заходів, яких спрямовано 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. 

Державна політика спрямована на розвиток державної служби в 

правоохоронних органах повинна мати комплексний характер щодо 

функціонального спрямування на розв’язування взаємопов’язаних соціально-

економічних проблем, своєчасно реагувати на трансформаційні зміни, котрі 

відбуваються в державі й суспільстві, завжди бути ефективною (оптимальний 

розподіл владних повноважень між державними органами й організаціями, 

структурована якість державно-управлінських рішень, цілеспрямованість 

завдань і заходів), результативною і сприйнятливою населення. 

У цій частині дослідження державну політику щодо розвитку публічної 

служби в правоохоронних органах визначено 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. 



 

Обґрунтовано необхідність прийняття Концепції розвитку державної служби 

в правоохоронних органах на період 2021–2031 рр., яку спрямовано на 

забезпечення ефективного функціонування державної служби в 

правоохоронних органах (проєкт розміщений у додатках до дисертації). 

 

5.2. Система принципів проходження державної служби в 

правоохоронних органах 

 

В Україні досі не вироблено єдиного вичерпного переліку нормативно 

закріплених принципів державної служби правоохоронних органів. Аналіз 

актів законодавства, якими врегульовано основні засади, на підставі яких 

функціонують правоохоронні органи дає змогу говорити, що вони є досить 

різноманітними, численними і взаємообумовленими. Зазначене викликає 

необхідність виокремлення єдиної системи принципів на підставі яких 

здійснюється проходження державної служби в правоохоронних органах. 

Умовами забезпечення належного проходження державної служби в 

сфері правоохоронних органах є дотримання принципів, на підставі яких 

здійснюється діяльність відповідного правоохоронного органу. 

З метою визначення теоретичного підґрунтя терміну «принцип» 

вдамося до аналізу наукових напрацювань. У перекладі з латинської мови 

слово «принцип» означає «початок», «першооснова», «первинність» [261, с. 

35]. У Словнику іншомовних слів «принцип» розглядається у трьох 

значеннях, як:  

1) основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, теорії, 

ідеології; засада;   

2) особливість, покладена в основу створення або здійснення чогось; 

3) переконання, норма, правило, яким керується хтось у житті і 

поведінці [259]. 

Проблемі трактування даного філософського поняття присвячені 

численні праці фахівців різних галузей знань. Так, наприклад, Р.З. Лівшиц 
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вважає, що принцип – це завжди вихідне положення, напрямок, передусім це 

ідея [122, с. 195]. В свою чергу, А.М. Колодій розглядає дану категорію з 

точки зору гносеології, як таку, що тісно пов’язана з категоріями 

«закономірність» і «сутність», зазначаючи, що поняття «принцип» 

співвідноситься з категорією «ідея» у тому випадку, коли під останньою 

філософи розуміють внутрішню логіку, закон існування об’єкта, те, що 

складає його внутрішню сутність; у теорії пізнання принцип виступає як 

абстрактне визначення ідеї, а точніше, як певна сукупність (сума) принципів, 

що дорівнюють ідеї [107, с. 16]. 

Рабінович П.М. та М.І. Хавронюк вказують, що принципи є своєрідною 

перехідною площиною від права до норм етики й моралі в діяльності 

державних органів, проміжною ланкою, яка поєднує суспільні здобутки 

цивілізації з практичною реалізацією норми права [250; 155,с. 142]. 

В міжнародному законодавстві зустрічається ще такий термін як 

«наукові принципи», який означає визнанні фундаментальні закони і факти 

природи, відомі через наукові методи [135].  

Васильківська В.В. на підставі аналізу спеціалізованої літератури 

вказує, що термін «принципи державної служби» (від лат. «principium» – 

основні, найзагальніші, вихідні положення) означає основні риси, суттєві 

характеристики, зміст і значення самої державної служби [27, c.87]. 

Під принципами державної служби в правоохоронній сфері 

пропонуємо розуміти основоположні ідеї, настанови, 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 [76]. 

Принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, 

професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян 

державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також 

порядок реалізації громадянами України права рівного доступу до державної 

служби, що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях 



 

врегульовано Законом України «Про державну службу». Окрім цього, 

вищезазначеним законом вказано, що дотримання принципів державної 

служби є одним із складових визначення статусу державного службовця та 

одночасно обов’язком державного службовця.  

Щодо проходження державної служби в правоохоронних органах, то 

вона ґрунтується на:  

1) загально-правових принципах, визначених в Законі України «Про 

державну службу»;  

2) спеціально-правових принципах, визначених у спеціальному законі 

відповідного правоохоронного органу.  

Систему загально-правових принципів з дотриманням яких 

здійснюється державна служба в правоохоронних органах 

формують: 1) принцип верховенства права; 2) принцип законності; 

3) принцип професіоналізму; 4) принцип патріотизму; 5) принцип 

доброчесності; 6) принцип ефективності; 7) принцип забезпечення рівного 

доступу до державної служби; 8) принцип політичної неупередженості; 9) 

принцип прозорості; 10) принцип стабільності [187]. 

Щодо змістовного наповнення вказаних загально-правових принципів 

слід зазначити наступне. 

Принцип верховенства права відповідно до Рішення Конституційного 

Суду України означає панування права в суспільстві [276]. Як справедливо 

відзначає Д.В. Лученко, принцип верховенства права до певної міри 

продовжує залишатися своєрідною «terra incognita» для вітчизняної 

юриспруденції, особливо для галузевих наук [124]. Для державної служби в 

правоохоронних органах, цей принцип має особливе значення та полягає у 

тому, що державні службовці правоохоронних органів повинні діяти 

відповідно до правових джерел (формалізованих та неформалізованих) як 

службового права, так і тих, якими врегульовано специфіка функціонування 

самого органу, в якому вони проходять службу з обов’язковим врахуванням 

етико-моральних норм. При цьому, не можуть мати місце будь-які прояви 
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свавілля та зловживання дискреційними повноваженнями. Людина, її права і 

свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і 

спрямованість діяльності державного службовця правоохоронного органу. 

В свою чергу принцип законності означає те, що державний 

службовець правоохоронного органу має діяти виключно у межах та в 

порядку, яких встановлено законодавством, а також використовувати лише 

встановлені законодавством способи реалізації наданих йому повноважень.  

Такі вчені як, М. Баглайта та В. Туманов розкриваючи сутність 

категорії «законність» описують її як процес суворого дотримання 

Конституції та законів, а також інших правових актів усіма органами 

державної влади, місцевого самоврядування, посадовими особами і 

громадянами [11, с. 143]. 

Цілком погоджуємось з висновками О. Марушія про те, що принцип 

законності у діяльності органів публічного управління – це, по суті, 

основоположний принцип їхньої діяльності. Без встановлення надійних 

правових гарантій вільного і безпечного існування особи у суспільстві, не 

може відбуватися розвиток України у напрямку побудови демократичної 

правової держави. Саме цьому має сприяти неухильне дотримання органами 

публічного управління принципу законності, адже норми права, що 

приймаються суб’єктами виконавчо-розпорядчих повноважень, тільки тоді 

можуть бути підставою для поведінки громадян і організацій, коли вони 

відповідають положенням Конституції та законів України громадянами [145, 

с. 282]. 

Важливим при проходженні державної служби в правоохоронних 

органах є дотримання принципу професіоналізму, який полягає у тому, що 

державний службовець правоохоронного органу повинен під час виконання 

посадових обов’язків діяти компетентно, об’єктивно і неупереджено. При 

цьому, професіоналізм відображається у належному освітньому рівні, 

відповідних особистих якостях та навиках, наявному досвіду роботи, 

компетенції та ін. 



 

Принципи професіоналізму випливає безпосередньо зі змісту 

Конституції України [112]. Адже, визначення її положеннями функції та 

завдання не можуть бути реалізовані без високопрофесійного державного 

апарату. Це стосується, усіх державних органів, в тому числі й 

правоохоронних. 

Фактично для державного службовця, який обіймає посаду в 

правоохоронному органі, діяльність із забезпечення виконання повноважень 

державних органів потрібно вважати професією, яка передбачає високу 

кваліфікацію, особливе вміння і майстерність, які службовець набуває й 

підтримує в результаті систематичної та безперервної освіти. Термін 

«професіоналізм» означає глибоке й усебічне знання і володіння 

практичними навиками у сфері суспільно корисної діяльності. Це здатність 

ефективно реалізувати спеціальні професійні знання, уміння й навички, 

зумовлена особистісними рисами та компетенціями.  

Виклики сьогодення, а також технічних прогрес зумовлює постійне 

підвищення кваліфікаційних вимог до посад державного службовця 

правоохоронного органу. Сучасний посадовецьпрофесіонал повинен не 

тільки володіти певним комплексом знань у різних галузях, але й бути 

здатним генерувати оригінальні ідеї і пропонувати неординарні підходи та 

способи вирішення питань. 

Компетенція державного службовця правоохоронного органу включає 

повноваження, які здійснює державний службовець правоохоронного органу, 

які обумовлені займаною ним посадою. На думку О. О. Акімова, 

компетентність є динамічною категорією, яка виражається через практичну 

реалізацію професійних здібностей і ділових якостей конкретного 

службовця.  

У свою чергу, повноваженнями є конкретні завдання й обов’язки, які 

характеризуються розпорядництвом і наявністю адміністративних функцій 

[5, c.6]. 
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Наступним є принцип патріотизму, який означає, що кожен державний 

службовець правоохоронного органу має діяти в інтересах Української 

держави та з виявленням поваги до її атрибутів. Вказане відображено й у 

тексті Присяги державного службовця. Принцип патріотизму має глибоке 

практичне значення, від його дотримання державними службовцями 

правоохоронними органами залежить безпека держави в цілому.  

Патріотизм входить у систему обов’язкових ціннісних орієнтацій 

державних службовців правоохоронних органів, як професійно значимої 

цінності. Патріотизм як система властивостей особистості, включає три 

основні структури:  

1) чуттєво-емоційну (зокрема, любов до Батьківщини; віра в 

можливості свого народу; гордість за приналежність до своєї нації; 

усвідомлення величі й ролі Батьківщини в історії; любов до національної 

культури; готовність до захисту Батьківщини; причетністі до проблем 

держави й народу; взаємна прихильність індивідів у рамках етносу, 

соціальної групи; і інші); 

2) духовно-ціннісну, що включає наступні показники систем цінностей 

особистості (зокрема, висока жертовність на благо Батьківщини; здатність 

ставити інтереси Батьківщини вище особистих; глибока повага духовно-

моральної спадщини народу; вірність системі національно конфесіональних 

духовних цінностей; товариство й взаємодопомога); 

3) практично-діяльністну, що включає практичні дії особистості, які 

відображає його патріотична свідомість (зокрема, готовність реально 

захищати інтереси Батьківщини з ризиком для життя; конкретне вираження 

патріотичної позиції в ході проведення виборів, опитувань, референдумів; 

перевага цінностей загальнодержавного рівня в системі ціннісних орієнтацій 

суспільства, соціальної групи, особистості; відповідність практичних дій 

заявленим цінностям і почуттям; усвідомленість національно-державних 

інтересів і відповідність їм масових соціальних дій у суспільстві) [285]. 



 

Відносно новим є принцип доброчесності, який динамічно 

впроваджується в службою діяльність суддів та працівників правоохоронних 

органів. Принцип доброчесності полягає у тому, що державний службовець 

правоохоронного органу має діяти виключно для захисту публічного 

інтересу, без спрямування цієї діяльності на забезпечення приватних 

інтересів при здійсненні своїх службових повноважень.  

Цікавим видається експериментальний проект щодо оцінки кваліфікації 

та доброчесності посадових осіб митних органів, який запроваджується 

Міністерством фінансів разом з Держмитслужбою за підтримки міжнародних 

партнерів США та ЄС. Даний проєкт передбачає проходження персоналом 

митних органів відповідної атестації з метою оцінки кваліфікації та 

доброчесності посадових осіб митних органів. Успішне проходження 

кожною посадовою особою оцінювання кваліфікації та доброчесності буде 

обов’язковою умовою для подальшої роботи в Держмитслужбі. Проект 

започатковано в рамках реформи щодо переходу до роботи Держмитслужби 

у форматі єдиної юридичної особи. Перші оцінювання планується розпочати 

вже у вересні 2020 року. При оцінці доброчесності увагу буде звернено на 

відповідність відомостей про витрати і майно посадової особи та її близьких 

осіб задекларованим доходам; відповідність способу (рівня) життя посадової 

особи та її близьких осіб задекларованим доходам тощо [137]. 

Загалом позитивно оцінюючи зазначений проєкт, слід відмітити, що 

його слабкою стороною є відсутність на нормативному рівні положень, 

якими би врегульовано було порядок проведення заходів, спрямованих на 

оцінку доброчесності державного службовця, а також можливих інструментів 

реагування за результати оцінювання. Проведення оцінювання та звільнення 

посадовців за його результатами, за відсутності нормативно визначених на те 

підстав, може мати наслідком визнання таких дій незаконними в судовому 

порядку. Тому це питання потребує законодавчого врегулювання, шляхом 

внесення відповідних змін до актів законодавства про державну службу, а 
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також до спеціальних актів законодавства, якими врегульовано проходження 

державної служби в правоохоронних органах. 

Що стосується принципу ефективності, то під ним слід розуміти  

обов’язок кожного державного службовця правоохоронного органу діяти з 

використанням оптимальних ресурсів для досягнення бажаного результату. 

Оцінка ефективності залежить від обраних критеріїв, основним з яких є 

виконання завдань і функцій державної служби. При наявності різних 

варіантів поведінки, державних службовець правоохоронного органу 

повинен вибрати той, який є найефективнішим. Як правило, ефективність 

виконання обов’язків державного службовця правоохоронного органу можна 

визначити в кількісних показниках, наприклад виходячи із опрацьованих 

звернень, фактів оскарження прийнятих рішень та ін.  

Критерії ефективності становлять собою ознаки, сторони, прояви 

управління, аналізуючи які, можна визначати рівень і якість управління, його 

відповідність потребам та інтересам суспільства [48, с. 153]. Критерій 

ефективності управління визначається як рівень досягнення цілей 

управління, міра досягнення об'єктом управління бажаного стану [281, с.56-

57]. Критерії ефективності становлять собою ознаки, сторони, прояви 

управління, аналізуючи які, можна визначати рівень і якість управління, його 

відповідність потребам та інтересам суспільства [129, с. 153]. Важливо 

відмінити, що досі єдиного підходу до визначення критеріїв ефективності 

діяльності державних службовців правоохоронних органів не вироблено, в 

зв’язку з цим вважаємо, що це питання потребує доопрацювання на 

нормативному рівні. 

Наступним є принцип забезпечення рівного доступу до державної 

служби в правоохоронних органах, який можна охарактеризувати через 

право громадян на рівний доступ до державної служби в правоохоронних 

органах. За загальним правилом, таким правом наділені повнолітні 

громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким 

присвоєно відповідний ступінь вищої освіти [112]. Принцип забезпечення 



 

рівного доступу до державної служби в правоохоронних органах також 

характеризується забороною всіх форм та проявів дискримінації, відсутністю 

необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним 

категоріям громадян під час вступу на державну службу до правоохоронних 

органів та її проходження. 

Говорячи про принцип політичної неупередженості, слід зазначити, що  

він полягає у тому, що державний службовець правоохоронного органу 

повинен діяти розсудливо, без врахування власних вподобань (політичних 

мотивів, особистої прихильності або неприязні до будь-яких політичних 

діячів чи політичного курсу), утримуватись від демонстрації свого ставлення 

до політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під час 

виконання посадових обов’язків для того, щоб було забезпечено дієвість 

державної служби в цілому. Здійснення впливу політичних поглядів на дії та 

рішення державного службовця правоохоронного органу не допускається. 

Одним із ключових є принцип прозорості, який гарантує, що діяльність 

державних службовців правоохоронних органів у тих випадках, яких 

визначено законом має бути відкритою, що забезпечується сукупністю 

заходів, наприклад: оприлюдненням проектів нормативно-правових актів, 

вільним доступом до публічної інформації, зверненням до державного 

органу або окремого державного службовця тощо. 

Одним із основоположних є принцип стабільності державної служби 

правоохоронного органу, який полягає у тому, що державні службовці та 

державна служба функціонують на постійній основі, незалежно від зовнішніх 

та внутрішніх факторів (зокрема, змін політичного керівництва держави та 

державних органів, зміна керівництва органу, зміна найменування органу та 

ін.). Призначення державних службовців здійснюється безстроково, крім 

випадків, визначених законом. Одночасно принцип стабільності державної 

служби правоохоронного органу виступає додатковою гарантією від 

незаконного звільнення посадовців.  
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Слід зазначити, що наразі відсутній єдиний підхід до визначення 

переліку спеціально-правових принципів, на основі яких здійснюється 

проходження державної служби в правоохоронних органах. До прикладу, 

А. Кучук виокремлює серед загально - соціальних принципів правоохоронної 

діяльності: 1) принцип гуманізму; 2) принцип демократизму; 3) принцип 

соціальної справедливості; 4) принцип рівності всіх перед законом,  

а серед спеціальних: 1) принцип верховенства права; 2) принцип 

законності; 3) принцип добропорядності громадян; 4) принцип гласності; 

5) принцип взаємодії з органами державної влади України, органами 

місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, населенням; 6) принцип 

професіоналізму та компетентності; 7) принцип незалежності суб’єктів 

правоохоронних органів; 8) принцип безперервності [120, с. 79]. При цьому 

автор наголошує, що їм притаманні такі ж ознаки як і принципам права. 

Натомість, на думку С.М. Мельничук систему принципів 

правоохоронної правозастосовної діяльності складають: 1) принцип 

законність та верховенство права; 2) принцип справедливості; 3) принцип 

дотримання прав і свобод фізичних та юридичних осіб; 4) принцип 

відкритості та прозорості; 5) принцип політичної нейтральності; 6)  принцип 

безперервності; 7) принцип забезпечення суспільної довіри на засадах 

партнерства.  

Під поняттям «принципи правоохоронної правозастосовної діяльності» 

авторка пропонує розуміти основні, відправні ідеї та незаперечні вимоги, 

об’єктивно властиві правоохоронній формі здійснення функцій держави, які 

ставляться до безпосередніх носіїв прав і обов’язків у сфері забезпечення 

законності і правопорядку, захисту прав і свобод людини і громадянина з 

метою ефективного втілення напрямів діяльності держави в життя [132]. 

Слід зазначити, що відповідний перелік принципів наводиться 

законодавцем практично у всіх спеціальних законах, якими врегульовано 

діяльність того чи іншого правоохоронного органу. Наприклад, відповідно до 

Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» 



 

основними принципами діяльності Національного антикорупційного бюро 

України є: 1) принцип верховенство права; 2) принцип поваги та дотримання 

прав і свобод людини і громадянина; 3) принцип законності; 4) принцип 

безсторонності та справедливості; 5) принцип незалежності Національного 

антикорупційного бюро України та його працівників; 6) принцип 

підконтрольності і підзвітності суспільству та визначеним законом 

державним органам; 7) принцип відкритості для демократичного цивільного 

контролю; 8) принцип політичної нейтральності і позапартійності; 

9) принцип взаємодії з іншими державними органами, органами місцевого 

самоврядування, громадськими об’єднаннями [225]. 

Зупинимось на характеристиці деяких з вищезазначених принципів 

діяльності Національного антикорупційного бюро України. Так, викликає 

зацікавлення принцип незалежності Національного антикорупційного бюро 

України та його працівників, який розкривається через: 

1) особливий порядок конкурсного відбору Директора Національного 

антикорупційного бюро України та вичерпний перелік підстав припинення 

повноважень Директора Національного антикорупційного бюро України, 

визначених спеціальним законом; 

2) конкурсні засади відбору інших працівників Національного 

антикорупційного бюро України, їх особливий правовий та соціальний 

захист, належні умови оплати праці; 

3) установлений законом порядок фінансування та матеріально-

технічного забезпечення Національного антикорупційного бюро України; 

4) визначені законом засоби забезпечення особистої безпеки 

працівників Національного антикорупційного бюро України, їх близьких 

родичів, майна; 

5) заборону незаконного втручання державних органів, органів 

місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних 

партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у 

діяльність Національного антикорупційного бюро України; 
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6) визнання будь-яких вказівок, вимог, доручень, спрямованих до 

Національного антикорупційного бюро України чи його працівників, які 

стосуються питань досудового розслідування у конкретному кримінальному 

провадженні і не передбачені Кримінальним процесуальним кодексом 

України неправомірними та такими що не підлягають виконанню [225]. 

Принцип незалежності Національного антикорупційного бюро України 

та його працівників, тісно переплітається з принцип політичної 

нейтральності і позапартійності, який серед іншого встановлює заборону на 

використання Національного антикорупційного бюро України в партійних, 

групових чи особистих інтересах, а також на діяльність політичних партій у 

Національному антикорупційному бюро України. 

Привертають увагу ще такі два принципи діяльності Національного 

антикорупційного бюро України, як відкритості для демократичного 

цивільного контролю, а також підконтрольності і підзвітності суспільству та 

визначеним законом державним органам. Розкриваючи їх сутність, слід 

звернути увагу на те, що відповідно до Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України» [225] повноваження на здійснення контролю 

за діяльністю Національного антикорупційне бюро покладено на комітет 

Верховної Ради України, до предмету відання якого відноситься боротьба з 

корупцією і організованою злочинністю, в порядку, 

визначеному Конституцією [112], Законом України "Про демократичний 

цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами 

держави"[181], та іншими законами України. При цьому, Закон України "Про 

демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і 

правоохоронними органами держави" втратив чинність, у зв’язку з прийняття 

Закону України «Про національну безпеку України» [226]. Зазначене 

зумовлює необхідність внесення змін в частину 1 статті 26 Закону України 

«Про Національне антикорупційне бюро України» [225], шляхом виключення 

словосполучення «Законом України "Про демократичний цивільний 

контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави"», 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-15


 

замінивши його на словосполучення «Законом України «Про національну 

безпеку України». 

Під демократичним цивільним контролем розуміється комплекс 

здійснюваних відповідно до Конституції [112] і законів України правових, 

організаційних, інформаційних, кадрових та інших заходів для забезпечення 

верховенства права, законності, підзвітності, прозорості органів сектору 

безпеки і оборони та інших органів, діяльність яких пов’язана з обмеженням 

у визначених законом випадках прав і свобод людини, сприяння їх 

ефективній діяльності й виконанню покладених на них функцій, зміцненню 

національної безпеки України [226]. 

Принципи відкритості для демократичного цивільного контролю, 

підконтрольності і підзвітності суспільству та визначеним законом 

державним органам розкривається також через: 

інформування директором Національного антикорупційного бюро 

України Президента України, Верховну Раду України та Кабінет Міністрів 

України з основних питань діяльності бюро та його підрозділів про 

виконання покладених завдань, додержання законодавства, прав і свобод 

осіб; 

подання щороку Президенту України, Верховній Раді України та 

Кабінету Міністрів України письмового звіту про діяльність Національного 

антикорупційного бюро України; 

проведення Комітетом  Верховної Ради України (до предмету відання 

якого належать питання боротьби з корупцією) відкритих для громадських 

слухань на тему діяльності Національного антикорупційного бюро України, 

виконання покладених на бюро завдань, додержання ним законодавства, прав 

і свобод осіб; 

функціонування Ради громадського контролю при Національному 

антикорупційного бюро України; 

обов’язок звітування перед Радою громадського контролю при 

Національному антикорупційного бюро України про діяльність бюро; 
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проведення незалежної оцінка (аудиту) ефективності діяльності 

Національного антикорупційного бюро України, його операційної та 

інституційної незалежності; 

інформування суспільства про свою діяльність через засоби масової 

інформації; 

оприлюднення в загальнодержавних друкованих засобах масової 

інформації та на власній офіційній веб-сторінці в мережі Інтернет звіту про 

діяльність Національного антикорупційного бюро України та ін. 

На відмінно від Національного антикорупційного бюро України, ДБР  

організовується і діє на засадах: 1) верховенства права; 2) законності; 3) 

справедливості; 4) неупередженості; 5) незалежності і персональної 

відповідальності кожного працівника ДБР; 6) відкритості та прозорості 

діяльності ДБР для суспільства та демократичного цивільного контролю, 

підзвітності і підконтрольності визначеним законом державним органам; 

7) політичної нейтральності і позапартійності; 8) єдиноначальності у 

реалізації повноважень ДБР; 9) процесуальної самостійності слідчого органу 

ДБР [182]. 

Порівняльний аналіз засад діяльності Національного антикорупційного 

бюро України та ДБР дає підстави говорити, що лише незначна частина 

принципів із переліку тих, на підставі яких здійснюється діяльність цих 

правоохоронних органів є тотожними, зокрема: верховенства права; 

законності; підконтрольності і підзвітності суспільству та визначеним 

законом державним органам; незалежності; відкритості для демократичного 

цивільного контролю;  принцип політичної нейтральності і позапартійності. 

До правоохоронних органів, які мають власну систему принципів, до 

прикладу можна ще віднести Державну кримінально-виконавчої служби 

України, Національну поліцію, Службу безпеки України.  

Так, засадами діяльності Державної кримінально-виконавчої служби 

України визначено: 1) принцип законності; 2) принцип поваги та дотримання 

прав і свобод людини та громадянина; 3) принцип гуманізму;  4) принцип 



 

позапартійності; 5) принцип єдиноначальності; 6) принцип колегіальності 

при розробці важливих рішень; 7) принцип взаємодії з органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, 

благодійними і релігійними організаціями; 8) принцип відкритості для 

демократичного цивільного контролю [184]. 

Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» принципами 

діяльності поліції є: 1) принцип верховенство 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 [228]. 

Згідно Закону України «Про Службу безпеки України» діяльність 

Служби безпеки України, її органів і співробітників ґрунтується на 

засадах: 1) законності; 2) поваги до прав і гідності 

особи; 3) позапартійності; 4) відповідальності перед народом України. В 

оперативно-службовій діяльності Служба безпеки України дотримується 

принципів поєднання єдиноначальності і колегіальності, гласності і 

конспірації [238]. 

Виходячи з вищезазначеного, пропонуємо 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; 
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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. Доцільним є 

закріплення на рівні спеціального закону єдиної системи принципів 

діяльності державних службовців правоохоронних органів. 

У цій частині дослідження визначено, що сукупність загально-правових 

та спеціально-правових принципів, з дотриманням яких здійснюється 

державна служба в правоохоронних органах становить єдину систему 

принципів. 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. 

 

5.3. Аналіз міжнародного досвіду щодо окремих питань 

проходження державної служби  

 

Питання, яких пов’язано з встановленням особливостей правового 

регулювання адміністративно-правового статусу державного службовця в 

системі правоохоронних органів неможливо вирішити без визначення 

специфіки міжнародної практики щодо нормативного закріплення 

адміністративно-правового статусу державного службовця. У цьому 

досліджені доцільним видається звернення уваги на підхід Федеративної 

Республіки Німеччина, Французької Республіки, Республіки Польща, 

Сполучених Штатах Америки з означеної сфери.  



 

Так, державна служба в Федеративній Республіці Німеччина 

характеризується з позиції широкого підходу, в межах якого, до державних 

службовців віднесено і тих, хто задіяний в правоохоронній сфері. Правове 

регулювання державної служби закріплено нормами публічного права, якими 

визначено: право доступу громадян до державної служби; основи 

функціонування державних органів; компетенцію органів державної влади у 

правоохоронній сфері; принципи служби в державних органах; обмеження та 

правила несумісності для державних службовців; контроль законності актів і 

дій державних органів і їх посадових осіб та встановлення їхньої 

відповідальності [116, c. 111]. Аналогічно як і в Україні, право на державну 

службу в Німеччині гарантовано на конституційному рівні як право на 

рівний доступ до будь-якої державної посади у відповідності зі своїми 

здібностями та професійною кваліфікацією [150]. 

Примітним є те, що вступ на державну службу у Німеччині пов’язано з  

складанням іспиту (в письмовій формі).  

Статус державного службовця у Німеччині різниться залежно від 

територіальної юрисдикції державного органу: 1) федеральні державні 

службовці; 2)  місцеві державні службовці. 

Також, державних службовців поділяють в залежності від рангу, якого 

присвоєно посадовій  особі:  

1) нижній ранг, який, наприклад, присвоюється помічнику чи сержанту; 

2) середній ранг – асистенту чи поліцейському;  

3) вищий ранг – інспектору, ревізору, працівнику судового приставу, 

комісару;  

4) найвищий ранг – викладачу, професору, прокурору.  

Офіційну назву цих рангів прив’язано до класів заробітної плати 

Федерального закону.  

Як і в  українському законодавстві, в Німечинні ранг державного 

службовця має безпосередній вплив на рівень оплати  та загалом є вагомими 

чинниками службової кар’єри.  
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Заробітна плата державного службовця визначається фіксованою 

сіткою оплати праці та законодавчо затвердженими окладами. Рівень оплати 

залежить від посади, стажу та рангу державного службовця. Вони також 

звільняються від сплати внесків соціального забезпечення, а сплачують лише 

податок на прибуток [47]. 

Щодо проходження державної служби, то основним нормативним 

актом, яким визначено правовий статус чиновництва, є Федеральний закон 

про чиновників, якого прийнято в 1953 р., (станом на теперішній час діє в 

редакції 1985 р.). Цим нормативно-правовим актом врегульовано та 

деталізовано принципи призначення чиновників, їх права та обов’язки, 

порядок просування по службі, тощо. До чиновників віднесено: 

1) чиновників державного апарату;  

2) суддів;  

3) викладачів шкіл і вищих навчальних закладів; 

4) військовослужбовців;  

5) працівників пошти;  

6) працівників залізниць;  

7) працівників державних банків та ін. [148]. 

З огляду на зазначене, можна говорити, що в законодавстві Німеччини 

використовує загальний термін «чиновник» для означення працівників 

бюджетної сфери. 

Професіоналізм державного чиновництва в Німеччині ґрунтується на 

таких принципах як: 1) принцип довічної служби; 2) принцип виплати 

грошового утримання відповідно до посади, що її обіймають; 3) принцип 

соціального забезпечення за рахунок держави [148]. 

Таким чином, підхід до державної служби в Німеччині є широким та 

включає до цієї категорії службовців не лише тих, що задіяні в 

правоохоронній сфері, але й тих, хто зайнятий в сфері обслуговування. Крім 

того, спеціального законодавства, яким врегульовано державну службу в 

правоохоронній сфері також не вироблено. З метою підвищення 



 

ефективності діяльності державних службовців в системі правоохоронних 

органів, доцільним для Української держави є впровадження практики 

звільнення державних службовців від сплати внесків соціального 

забезпечення [64]. 

Правове регулювання державної служби у Франції бере початок з 

моменту прийняття профільного закону – «Закон про загальний статус 

чиновників», який було прийнято ще в 1946 р. Французька модель 

детермінування адміністративно-правового статусу державних службовців 

сформована на таких вихідних засадах, як: державна служба трактується як 

здійснення професійної діяльності на службі в держави, територіального 

колективу, публічного закладу і в цілому будь-якої адміністрації; однією з 

ознак державної служби є її постійний характер; розрізнено:  

1) державних службовців – функціонерів;  

2) службовців, яких призначено на постійну посаду і введено в штат із 

наданням чину;  

3) нефункціонерів, яких обрано за контрактом і не включено в штат 

(наприклад, помічники, сезонні робітники, службовці з погодинною оплатою 

та ін.) [146]. 

До державних службовців у Франції також застосовано розподіл на 

класи, що визначаються у залежності від важливості та складності служби 

шляхом виокремлення:  

1) класу А – основне функціональне призначення полягає у виробленні 

управлінських рішень;  

2) класу В – основне функціональне призначення полягає у реалізації 

цих управлінських рішень;  

3) класу С – основне функціональне призначення полягає у виконання 

функцій, що потребують спеціальних знань та навичок; 

 4) класу Д – основне функціональне призначення полягає у виконання 

допоміжних функцій [264, 89]. 
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Слід зазначити, що вступ на державну службу у Франції відбувається 

через застосування: конкурсної процедури, процедури використання списків 

придатності, проведення професійних іспитів, вільного відбору тощо. 

Основним способом вступу є конкурс, який може бути двох видів:  

1) зовнішнім – для осіб, що мають освіту, не пов’язану з державною 

службою;  

2) внутрішній – для чиновників, що мають стаж державної служби та 

відповідну освіту;  

3) змішаний – поєднує ознаки зовнішнього та внутрішнього конкурсів. 

Конкурс проводить незалежний колегіальний орган, що формується 

державним органом, що володіє повноваженнями призначати на посади. 

Журі класифікує кандидатів за їх заслугами та дає рекомендацію для 

зайняття тієї або іншої посади, а остаточне рішення має бути прийнято 

державним органом [39. c.442]. 

Під час проходження державної служби у Франції акцент зроблено й на 

гендерну та статеву рівність. Означене врегульовано законом Франції «Про 

права та обов’язки службовців». Відповідно, ніякий захід, особливо щодо 

добору, призначення на посаду, підвищення кваліфікації, оцінки, дисципліни, 

підвищення по службі не може бути застосовано до службовця на підставі 

дискримінації [232, c.157]. 

Вагомого значення для окреслення статусу державного службовця має 

нормативне визначення етичних правил поведінки державних службовців, 

яких закріплено законом Франції «Про етику, права та обов’язки державних 

службовців». Цим нормативно-правовим актом встановлено, крім іншого, 

механізми запобігання і протидії корупції на державній службі [300]. 

Підсумовуючи, зазначимо те, що правове регулювання державної 

служби у Франції має тривалу історію становлення. Незважаючи на 

однотипність врегулювання окремих питань адміністративно-правового 

статусу державних службовців, доцільним є звернення уваги на деталізацію 

прав та обов’язків державних службовців на рівні окремого нормативно-



 

правового акту. Корисним для України вбачається досвід щодо спеціального 

унормування етичних норм та правил, яких повинні дотримуватись державні 

службовці [64]. 

У Польщі реформування законодавства, яким врегульовано питання 

державної служби почалось порівняно недавно. Загалом, функціонування 

польської моделі державної служби впорядковано на національному рівні та 

місцевому рівні з виокремленням державних службовців і державних 

працівників. Останній вступає на державну службу на підставі укладення 

трудового договору відповідно до принципів законодавства у сфері 

державної служби [47]. 

Нормативно-правові основи адміністративно-правового статусу 

державних службовців у Польші складають положення Конституції 

Республіки Польща, Закону «Про цивільну службу», Закону «Про державну 

службу», Кодексу етики державної служби. Цікавою є польська практика 

обов’язкової підготовчої служби для осіб, які вперше розпочали роботу на 

державній службі. Виняток складають: а) випускники Національної школи 

публічної адміністрації; б) працівники, знання або вміння яких 

уможливлюють належне виконання службових обов’язків на підставі 

вмотивованої пропозиції особи, яка керує організаційною одиницею.  

Підготовча служба триває від чотирьох до восьми місяців, а 

завершується складанням іспиту. Крім того, службовці, що вперше 

призначаються на посади державної служби оцінюються безпосереднім 

керівником. На підставі означеного, можливе укладання трудового договору 

на невизначений час (у разі позитивної оцінки) або до прийняття рішення про 

неукладення з працівником трудового договору на невизначений час, або для 

припинення трудового договору на визначений час (у разі негативної) [45, 

c.113]. 

Вагомого значення при вимірі якості законодавства в сфері державної 

служби є наявність польського еквіваленту Кодексу етики державної служби, 

якого було прийнято в 2002 р. Цим нормативно-правовим актом, крім 
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іншого, визначено й принципи діяльності державних службовців, а саме: 

безсторонність, політична відданість, моральність, сумлінність, творчість у 

виконанні поставлених завдань, компетентність, відповідальність, 

раціональність та лояльність [299]. Крім того, у Польщі діє Кодекс доброї 

(приязної) адміністрації, який розроблений на підставі модельного документу 

Європейського Союзу. Хоча, цей документ не має юридично обов’язкової 

сили, але його положення документа мають практичне значення для 

функціонування державних інституцій. Порушення його норм може 

потягнути за собою скаргу до Європейського омбудсмена, яка може 

спричинити, згідно ст. 26, для інституцій та їх службовців негативні 

наслідки, оскільки Омбудсмен використовує Кодекс при перевірці порушень, 

опираючись на нього у своїй контрольній функції, але Кодекс також і слугує 

певною інструкцією та ресурсом для службовців, підтримуючи максимально 

високі стандарти у сфері менеджменту [115, c.5]. 

Таким чином, в Україні має бути використано підхід до реформування 

державної служби, який є виважений та поступовий. При цьому, усі зміни 

мають бути логічно пов’язані. Практичного значення матиме запозичення 

польської практики введення підготовчої служби як елементу службової 

кар’єри державного службовця [64].  

У Сполучених Штатах Америки, на відмінно від попередньо 

розглянутих держав, діє англосаксонська правова система, що безумовно 

впливає на побудову та функціонування державних органів. Нормативні 

вимоги до державної служби містяться у розділі 5 Зведення законів 

Сполучених Штатів Америки, якими виокремлено Службу вищих керівників, 

яка становить окрему персональну систему в органах виконавчої влади. 

Функціонально управління державною службою здійснюється такими 

інституціями, як:  

1) Бюро управління персоналом;  

2) Рада з захисту системи заслуг;  

3) Федеральна рада з управління трудовими відносинами;  



 

4) Комісія з рівних можливостей зайнятості.  

Крім того, з числа працюючих в адміністративних відомствах 

службовців створюються комісії з питань прийому на роботу. В їх завдання 

входить розгляд заяв кандидатів на зайняття кар’єрних посад. Рішення 

комісій по кожному з заяв укладаються в письмовій формі з врахуванням: 

досвіду управлінської діяльності, успішної участі у програмах підвищення 

кваліфікації, створених Управлінням у справах державної служби, наявності 

особливих знань і досвіду, які дають підстави вважати, що державний 

службовець буде успішно поратися з покладеними на нього обов’язками 

[266].  

Загалом, у Сполучених Штатах Америки вступ на державну службу 

відбувається шляхом: 1) кар’єрного призначення за допомогою конкурсного 

відбору на основі моделі управлінської кваліфікації на кар’єрні посади;  

2) некар’єрного призначення, що проводиться службою управління 

персоналом; 3) тимчасового призначення на термін не більш трьох років на 

загальні посади для виконання спеціальних робіт; 4) надзвичайного  

призначення на термін не більш вісімнадцяти місяців на загальні посади в 

разі особливих обставин [264, c.90].  

Щодо просування по державній службі, то воно пов’язано, крім іншого, 

з наявними у особи заслугами – відбору найкращих кандидатів на 

підвищення в посаді на конкурсних іспитах, а також на основі щорічної 

оцінки їхньої службової діяльності. У разі наявності зауважень до служби 

окремого працівника, керівник має повідомити службовця про таке [131. 

c.134]. 

Під час проходження державної служби в Сполучених Штатах 

Америки, до осіб встановлено високі морально-етичні норми поведінки у 

відповідності до Кодексу етики публічної служби (вперше прийнято в 1958 

р.), Стандартів етичної поведінки службовців виконавчої влади (1992 р.). 

Особливий інтерес викликають положення, що встановлюють для державних 

службовців: 
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заборону на несанкціоновані зобов’язання або обіцянки будь-якого 

роду, які мають на меті зобов’язати уряд;  

заборону займатися роботою або діяльністю поза межами країни, 

включаючи пошук або проведення переговорів щодо працевлаштування, що 

суперечить офіційним обов'язкам та відповідальності уряду; 

обов’язок добросовісно виконувати свої зобов’язання як громадяни, 

включаючи всі справедливі фінансові зобов’язання, особливо такі, як 

федеральні, державні або місцеві податки, які встановлені законом тощо 

[290]. 

Американська модель до врегулювання адміністративно-правового 

статусу державного службовця є практично орієнтованою, тобто 

декларативні цілі демократизації не виносяться на перший план. Натомість, 

конкретні заборони та вимоги чітко формалізовані. Корисним для України 

можна вважати досвід Сполучених Штатів Америки щодо визнання 

підвищеної значимості програм підвищення кваліфікації, створених 

Управлінням у справах державної служби як умови для подальшого 

просування по державній службі [73]. Зазначене сприятиме підвищенню 

ефективності діяльності державних службовців у системі правоохоронних 

органів Української держави. 

Окремо звернемо увагу на те, що процес реформування державної 

служби загалом, та державної служби в правоохоронних органах, зокрема не 

є динамічним явищем. Наприклад, при реформуванні поліцейської служби в 

Грузії усі зміни були виваженими та мали єдину мету – сформувати нове 

бачення цієї діяльності, зробити державну службу в поліції престижною. При 

цьому, вказане стало можливим внаслідок підвищення вимог до підготовки 

висококваліфікованих кадрів та встановленням жорсткої системи відбору на 

службу в поліцію. Як слушно зазначено Чумак В.В., грузинська поліція 

станом на теперішній час налічує близько 30 тис. чиновників, що знаходяться 

на службі в Міністерстві внутрішніх справ Грузії. Для порівняння: на початку 

реформи правоохоронної системи в Грузії у 2004 році чисельність 



 

працюючих чиновників у відомстві поліції складала 85 тис. працівників. До 

того ж, незважаючи на значне скорочення, робота для поліцейських стала 

більш відповідальною, про що свідчать низький рівень корупції у 

правоохоронних органах. Персонал поліції в Грузії перебуває на публічній 

службі в Міністерстві внутрішніх справ Грузії, а сам поліцейський – це 

представник чиновницького апарату та водночас, що є специфікою для 

Грузії, є представником державної підвідомчої установи, що входить до 

структури Міінстерства внутрішніх справ Грузії: Департаменту патрульної 

чи кримінальної поліції, Прикордонної поліції або є представником 

юридичної особи [288, c. 318].  

У цій частині дослідження 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. Запропоновано окремі практики впорядкування адміністративно-

правового статусу державного службовця правоохоронного органу, які 

доцільно та можливо впровадити в Україні.  

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Визначено необхідність 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 службовців правоохоронних органів з дотриманням принципу 

рівності; розробку системи принципів державних службовців 

правоохоронних органів; підвищення соціально-матеріального забезпечення 

державних службовців правоохоронних органів; забезпечення реалізації 
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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.. 

Вказано, що державна політика в сфері публічної служби структурно 

складається з політики на: загальнодержавному, галузевому і регіональному 

рівнях. Одночасно державна політика в означеній сфері стосується 

підготовки пропозицій стосовно її формування (у тому числі розроблення та 

проведення експертизи проєктів програм, концепцій, стратегій, проєктів 

законів та інших нормативно-правових актів, проєктів міжнародних 

договорів), а також реалізації державної політики, виконання 

загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та 

інших нормативно-правових актів.  

2. Аналіз актів законодавства в частині нормативного закріплення 

основних засад діяльності державних службовців правоохоронних органів, 

дозволив прийти до висновку, що такі загальні принципи як законності, 

верховенства права, поваги до прав і гідності особи притаманні більшості 

державних органів. Поряд з цим, наявні спеціальні принципи, які закріплені у 

законах, якими врегульовано діяльність відповідних правоохоронних органів. 

З огляду на зазначене видається за необхідне виокремлення на рівні 

спеціального закону єдиної системи принципів діяльності державних 

службовців правоохоронних органів. 

2.  Проведене дослідження, дозволяє стверджувати про наявну 

спеціальну правову регламентацію адміністративно-правового статусу 

державних службовців у більшості розвинутих державах. При цьому, 

спеціального виокремлення статусу державних службовців в системі 

правоохоронних органів не відбувається. 



 

Визначено, що підхід до державної служби в Німеччині є широким та 

включає до цієї категорії службовців не лише тих, що задіяні в 

правоохоронній сфері, але й тих, хто зайнятий в сфері обслуговування. Крім 

того, спеціального законодавства, яким врегульовано державну службу в 

правоохоронній сфері також не вироблено. З метою підвищення 

ефективності діяльності державних службовців в системі правоохоронних 

органів, доцільним для України є впровадження практики звільнення 

державних службовців від сплати внесків соціального забезпечення. 

Звернуто увагу на те, що врегулювання окремих питань 

адміністративно-правового статусу державних службовців у Франції та 

Україні є однотипним. Корисним для України вбачається запозичення 

досвіду Франції щодо спеціального унормування етичних норм та правил, 

яких повинні дотримуватись державні службовці.   

Встановлено, що в Україні має бути використано підхід до 

реформування державної служби, який є виважений та поступовий. При 

цьому, усі зміни мають бути логічно пов’язаними. Практичного значення 

матиме запозичення польської практики введення підготовчої служби як 

елементу службової кар’єри державного службовця. 

Корисним для України запропоновано вважати досвід Сполучених 

Штатів Америки щодо визнання підвищеної значимості програм підвищення 

кваліфікації, створених Управлінням у справах державної служби як умови 

для подальшого просування по державній службі. 
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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, дія яких 

прямо або опосередковано спрямована на захист прав та гарантій державних 

службовців правоохоронних органів. За характером дії положення 

Конституції 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. 

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. 
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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 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 
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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 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 
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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. 

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;  

 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; 
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 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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розвитку державної служби в правоохоронних органах 
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(ПРОЄКТ) 

 

І. Загальна частина 

 

Побудова дієвої, ефективної системи правоохоронних органів 

залишається одним із найважливіших завдань на сучасному політично- та 

соціально-економічному етапі розвитку нашої країни. Адже саме діяльність 

правоохоронних органів спрямована на забезпечення безпеки, законності і 

правопорядку, захист прав та інтересів людини і громадянина, 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. Проходження державної служби в системі 

правоохоронних органів опосередковує специфіку правового статусу 

державного службовця. Натепер в Україні на нормативному рівні не 
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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. 

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 проходять службу в правоохоронних органах, запровадження 

належного публічного адміністрування в цій сфері.  

Водночас діяльність сучасної системи правоохоронних органів повинна 

бути максимально ефективною, відкритою, прозорою, доброчесною, 

благонадійною. 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 встановлення 

системного підходу до визначення потреб сучасної державної служби в 

правоохоронних органах та вироблення механізмів їх задоволення. 

У зв’язку з чим постає важливе питання щодо визначення пріоритетних 

напрямків розвитку державної служби в правоохоронних органах. 

  



 

ІІ. Мета та основні завдання 

 

 Стратегічною метою розвитку державної служби в правоохоронних 

органах є посилення інституційної спроможності інституту державної 

служби в правоохоронних органах, підвищення рівня захищеності прав 

державних службовців в правоохоронних органів, створення дієвого 

механізму захисту законних прав та інтересів державних службовців 

правоохоронних органів, забезпечення  відкритості та прозорості діяльності 

державних службовців у правоохоронній службі, підняття іміджу та 

авторитету державної служби та правоохоронних органів, адаптація 

державної служби в правоохоронних органах до стандартів Європейського 

союзу. 

 У процесі вдосконалення законодавчого забезпечення розв'язання 

основних проблем державної служби у правоохоронній сфері необхідно 

реалізувати основні завдання, а саме:   

 1. Запровадити єдиний механізм реалізації права громадянина на 

рівний доступ до державної служби в правоохоронних органах, не 

допускаючи привілеїв чи обмежень за будь-якими ознаками. При цьому 

повинні бути закріплені більш високі вимоги до кандидатів на посади 

державних службовців в правоохоронних органах, з урахуванням специфіки 

правоохоронної діяльності. 

 2. Удосконалюючи порядок просування по службі, особливу увагу 

слід приділити запровадженню мотивуючого механізму дієвої підтримки 

державних службовців правоохоронних органів, які мають значний досвід 

роботи, володіють іноземними мовами, мають науковий ступінь, державні 

нагороди, тощо. При цьому, має бути забезпечено єдиний підхід для усіх 

правоохоронних органів. 

 3. Посилити законодавчі гарантії щодо забезпечення реалізації 

гендерної політики для керівних посад державної служби у правоохоронних 

органах, встановивши співвідношення у відсотках. 
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 4. Розширити можливості доступу до державної служби в 

правоохоронних органах інвалідів, стан здоров'я яких не перешкоджає  

виконанню професійних обов'язків державних службовців правоохоронного 

органу, передбачивши можливість дистанційної форми роботи. 

 5. Визначити державні органи, яких наділено статусом 

«правоохоронних» та виокремити перелік посад державної служби в 

правоохоронних органах. Впорядкувати класифікацію посад державних 

службовців правоохоронних органів, виходячи насамперед з обсягу їх 

повноважень, змісту та складності роботи, ступеня відповідальності, 

встановити більш чіткі критерії та вдосконалити порядок віднесення 

керівних посад державних службовців правоохоронної органи до відповідних 

категорій, розширивши їх за видами. 

 6. Розробити порядок переведення державного службовця на посади, 

які передбачають необхідність атестації, що сприятиме реалізації принципів 

соціальної справедливості, розширенню можливостей для рівного доступу 

громадян до різних видів державної служби, безперешкодному переходу з 

одного виду служби на інший, проведенню, у  разі потреби, ротації кадрів.  

 7. Забезпечити рівний підхід до встановлення заробітної плати та 

додаткових стимулюючих виплат для державних службовців усіх 

правоохоронних органів. 

 8.  Удосконалити механізм правового регулювання відносин у сфері 

державної служби в правоохоронних органах шляхом прийняття Закону 

України «Про державну службу в правоохоронних органах», де б дістали 

своє відображення положення про: 

 визначення поняття «державна служба в правоохоронних 

органах», її межі, специфіки; 

 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, вимоги щодо ведення Довідника типових 

професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців 

правоохоронного органу; 

 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;  

 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; 
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 встановлення гарантій від необґрунтованого звільнення державних 

службовців правоохоронного органу та ін. 

 Забезпечити розроблення на основі Закону України «Про державну 

службу в правоохоронних органах» інших нормативно-правових актів з 

питань удосконалення державної служби в правоохоронних органах. 

 9. Забезпечити системне правове регулювання тих видів державної 

служби правоохоронних органів, які має відповідну специфіку, пов’язану із 

характером діяльності. 

 10. Забезпечити поступове збільшення матеріального забезпечення 

для державних службовців правоохоронних органів, в тому числі виплат за 

ранг; 

 11. Розробити дієві програми забезпечення житлом державних 

службовців правоохоронних органів, умови яких передбачали мотивацію для 

проходження служби. Передбачити механізм компенсації за найм житла для 

державних службовців усіх правоохоронних органів. 

 12. Необхідно запровадити ефективніші правові механізми 

забезпечення стабільності діяльності державних службовців правоохоронних 

органів та їх незалежності від особистої позиції осіб, які займають керівні 

посади. 

 13. Забезпечити механізм можливості суміщення роботи (в тому 

числі, зайняття підприємницькою діяльністю) державних службовців 

правоохоронних органів, який би виключав ризики виникнення виникненню 

конфлікту матеріальних та інших особистих інтересів державних службовців 

правоохоронних органів. 

 14. Розроблення ефективного та дієвого механізму захисту інтересів 

державних службовців правоохоронних органів, у разі зміни структури, 

ліквідації чи реорганізації правоохоронного органу.  

 15. Удосконалити порядок та просування державних службовців 

правоохоронних органів по службі відповідно до інтересів держави, з 

урахуванням рівня кваліфікації, ділових та моральних якостей державних 



 

службовців правоохоронних органів, їх професійних досягнень, а також 

володіння практичними навичками, необхідними для роботи на певній 

посаді. 

 16. Забезпечити формування кадрового резерву, ефективність роботи  

з особами, зарахованими до такого резерву. 

 17. Забезпечити створення для державних службовців 

правоохоронних органів сприятливіших умов для професійного навчання,  

творчого розвитку, самовдосконалення та підвищення кваліфікації, посилити 

дієвість системи безперервного професійного навчання, періодичного 

стажування  відповідних державних службовців правоохоронних органів, 

провідних навчальних та наукових центрах України та інших держав, 

розширити можливості для підвищення кваліфікації без відриву від служби. 

 18. Забезпечити системне оновлення програм професійної  підготовки  

та підвищення кваліфікації державних службовців правоохоронних органів 

для посилення їх спроможності до ефективного аналізу засад державної 

політики, вироблення пропозицій з її вдосконалення, забезпечення її 

реалізації.  

 18. Удосконалити правове регулювання системи оплати праці, 

житлового, пенсійного, інших видів соціального забезпечення та захисту 

інтересів державних службовців правоохоронних органів з метою залучення 

до державної служби найбільш кваліфікованих спеціалістів, посилення 

мотивації їх роботи, підвищення привабливості державної служби в 

правоохоронних органах та забезпечення її конкурентоспроможності на 

ринку праці, запобігання проявам корупції. 

 19. Запровадити введення Єдиного реєстру порушень, пов’язаних із 

заподіянням незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю державних 

службовців під час здійснення ними своїх повноважень матеріальної та 

моральної шкоди» з метою систематизації інформації про порушення, 

пов’язаних із заподіянням незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 
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державних службовців правоохоронних органів під час здійснення ними 

своїх повноважень матеріальної та моральної шкоди. 

 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби. 

 20. Розробити систему заходів, спрямованих на популяризацію 

державної служби в правоохоронних органах. 

 21. Особливу увагу приділити розробці та впровадження в роботу 

правоохоронних органів сучасних технологічних засобів.  

 

ІІІ. Основні засади вдосконалення  

державної служби в правоохоронних органах  

 

 Розвиток державної служби має здійснюватися на  таких засадах: 

  безсторонність та справедливість;  

  повага та дотримання прав і свобод фізичних та юридичних осіб;  

  відкритість;  

  безперервність;  

  забезпечення суспільної довіри на засадах партнерства;  

  гуманізму;  

  демократизму;  

  соціальної справедливості;  

  рівності всіх перед законом;  

  гласності;  

  професіоналізму та компетентності;  

  безперервності;  

  незалежності;  

  підконтрольності і підзвітності суспільству та визначеним законом 

державним органам;  

  відкритості для демократичного цивільного контролю;  



 

  політичної нейтральності і позапартійності;  

  взаємодії з іншими державними органами, органами місцевого 

самоврядування, громадськими об’єднаннями;  

  персональної відповідальності; 

  єдиноначальності у реалізації повноважень;  

   процесуальної самостійності;  

  колегіальності у процесі розробки важливих рішень;  

  взаємодії з населенням на засадах партнерства; 

   поєднання єдиноначальності і колегіальності, гласності і конспірації 

та ін. 

 

IV. Шляхи реалізації 

 

 На основі цієї Концепції має бути розроблено проєкт Закону України 

"Про державну службу в правоохоронних органах" та проекти інших 

нормативно-правових актів, необхідних для вдосконалення державної 

служби в правоохоронних органах, врегулювання правового статусу 

державного службовця правоохоронних органів та порядку проходження 

державної служби в правоохоронних органах. 

 Удосконалення законодавства при реформуванні державної служби в 

системі правоохоронних органів має здійснюватись поетапно. 

 У перехідних положеннях проєкту Закону України "Про державну 

службу в правоохоронних органах" необхідно  передбачити відповідний  

механізм його реалізації.  

 Можливі зміни, пов'язані зі звуженням сфери застосування 

законодавства про державну службу і виведенням за межі державної служби 

певних посад працівників правоохоронних органів, повинні проводитись без 

погіршення умов оплати праці відповідних працівників, зі збереженням за 

особами, які працюють на посадах державних службовців,  їх статусу до 

закінчення перебування на таких посадах.  
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 Реалізація цієї Концепції має забезпечити істотне підвищення якості 

виконання завдань, покладених на правоохоронні органи, всебічне 

додержання законних прав державних службовців правоохоронних органів, 

підвищення ефективності державного управління в правоохоронній сфері, 

зміцнення потенціалу державної служби та підняття іміджу і авторитету 

правоохоронних органів. 

  

V. Ризики реалізації 

 

 Неузгодженість позицій Кабінету Міністрів України та Верховної 

Ради України у законодавчому визначенні основ в сфері розвитку державної 

служби в правоохоронних органах. 

 Протидія політиці Кабінету Міністрів України з боку окремих 

державних органів та інших зацікавлених суб’єктів. 

 Відсутність достатньої кваліфікованих менеджерів, здатних  

забезпечити підвищення ефективності управління сферою розвитку 

державної служби в правоохоронних органах. 

 

 

 


	– 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;
	1.3. Поняття та зміст адміністративно-правового статусу державного службовця в системі правоохоронних органів
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	Аналізуючи вітчизняне законодавство, доходимо висновку про тлумачення терміну «державний службовець» виключно Законом України «Про державну службу», відповідно до якого державним службовцем є громадянин України, який займає посаду державної служби в о...
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	2) розроблення, експертизи та/або редагування проектів нормативно-правових актів;
	3) надання адміністративних послуг;
	4) здійснення державного нагляду (контролю);
	5) управління державним майном або майном, що належить Автономній Республіці Крим, державними корпоративними правами;
	6) реалізації інших повноважень відповідного органу [188].
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