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ВСТУП 

Органи внутрішніх справ України, які є складовою частиною системи 

виконавчої влади, виконують широке коло завдань щодо забезпечення 

законності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян, прав і законних 

інтересів юридичних осіб від різних протиправних посягань тощо. Тобто, від 

належного виконання цими органами своїх функцій значною мірою залежить 

стан правопорядку в країні. За таких умов особливо гостро постають питання 

визначення правового статусу працівників органів та підрозділів системи 

МВС України, з’ясування напрямків удосконалення правового регулювання 

останнього, тенденцій розвитку юридичних гарантій по забезпеченню його 

реалізації.  

Не викликає заперечень необхідність якісної перебудови органів 

внутрішніх справ, формування нового корпусу працівників - професіоналів, 

відданих справі чесного служіння закону і людині, яким повинна бути 

притаманна чуйність і повага до людей, висока загальна культура. Тому велику 

стурбованість у суспільстві викликає необхідність удосконалення правового 

регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ. Фактична 

відсутність монографічних досліджень щодо аналізу складових елементів 

правового статусу персоналу органів внутрішніх справ, наявність прогалин у 

діючому нормативно-правовому забезпеченні негативно впливають на 

реалізацію державними службовцями цих органів своїх правоохоронних 

повноважень, спричиняють чисельні скарги і судові позови на їх дії та 

рішення. Досі предметом досліджень не були й теоретико-методичні основи 

організаційно-правового забезпечення статусу працівників органів 

внутрішніх справ України, порядок реалізації основних складових правового 

статусу державних службовців органів, служб та підрозділів системи МВС 

України. Наведені положення й аргументи повною мірою обґрунтовують 

важливість і своєчасність виходу в світ такого науково-практичного 

посібника. 
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Практичне значення науково-практичного посібника полягає в тому, 

що він становить як науково-теоретичний, так і практичний інтерес: 1) у 

сфері науково-дослідної діяльності – основні висновки дослідження можуть 

бути використанні для подальшої розробки проблем організаційно-правового 

забезпечення діяльності працівників органів внутрішніх справ; 2) у 

правотворчості – результати дослідження сприятимуть удосконаленню 

нормативно-правового забезпечення діяльності державних службовців 

органів та підрозділів системи МВС України; 3) у правозастосовчій 

діяльності – для подальшого вдосконалення управлінської діяльності в 

органах внутрішніх справ; 4) у навчальному процесі – при викладанні та 

вивченні курсу “Адміністративне право”, курсів спеціалізацій 

“Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ”, “Основи управління 

в органах внутрішніх справ”, а також у науково-дослідній роботі курсантів і 

студентів вищих навчальних закладів. 

Науково-практичний посібник розраховано на курсантів, слухачів і 

студентів, на викладачів, ад'юнктів (аспірантів), докторантів вузів системи 

МВС України, на працівників органів внутрішніх справ, зокрема керівний 

склад. Він може бути використаний у системі службової підготовки та 

перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ 

та буде корисним всім, кому не байдужі проблеми органів внутрішніх справ. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТАТУСУ ПРАЦІВНИКІВ 

ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

1.1. Загальнотеоретичні підходи до визначення правового статусу 

державних службовців 

 

Успішне здійснення адміністративної реформи в Україні нерозривно 

пов’язане із створенням і впровадженням чіткої науково-практичної моделі 

радикального оновлення всіх основних елементів, інститутів і аспектів 

державного управління. Як вказано в Концепції Адміністративної реформи в 

Україні [1] та Стратегії реформування системи державної служби в Україні [2], 

найпершим і радикальним заходом реформування державної служби має стати 

чітке визначення статусу державних службовців. 

Правовий статус особи у суспільстві визначається перш за все сукупністю 

наданих їй законом прав та обов'язків, системою гарантій забезпечення перших 

та необхідністю нести відповідальність за порушення останніх. Основою 

життєдіяльності будь-якої суспільної організації є трудова діяльність людини, 

що у цивілізованому суспільстві фактично повністю урегульована нормами 

права. Тому чи не найважливішим фактором визначення правового статусу 

особи є її місце у суспільній організації праці. Одним із видів трудової 

діяльності є державна служба. Відповідно зайняті на державній службі 

працівники наділені певним колом правомочностей для виконання своїх 

трудових функцій. Законодавче виокремлення статусу державних службовців 

викликало пожвавлений суспільний інтерес насамперед через надання цій 

категорії працівників ряду переваг матеріального характеру (доплати за вислугу 

років, за ранги, умови соціально-побутового та пенсійного забезпечення). 

Однак зазначені пільги є складовою їх правового становища, що насамперед 

пов’язано з підвищеними вимогами і відповідальністю за належне виконання 
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ними службових повноважень, необхідністю дотримуватись встановлених 

обмежень. 

У ході економічних та соціальних реформ в Україні зросло значення 

державної служби в реформуванні державної влади й виконанні її завдань в 

сфері державного управління. Державна служба відіграє важливу роль у 

системі владних відносин, виступаючи одним із провідних факторів єдності 

держави, формування цивілізованої державності, об’єднання зусиль гілок 

влади, забезпечення приходу до органів державного управління найбільш 

здібних, кваліфікованих державних службовців. Це сприятиме розвитку 

державної служби, зосередить у ній високоморальних людей, відданих своєму 

народу та Вітчизні, професійно підготовлених і компетентних, володіючих 

новою організаційною технікою і методологією, матеріально забезпечених 

відповідно до рівня своєї відповідальності та складності діяльності.  

Статус державного службовця України, регламентований Законом 

України “Про державну службу” [3] та цілим рядом інших нормативних актів, 

став відображенням суспільних відносин, що склалися в Україні на момент 

прийняття Закону України “Про державну службу” та врахував міжнародний 

досвід реалізації статусу державного службовця. Однак дискусії, що існують 

навколо статусу державного службовця України, свідчать про певну 

нестабільність його норм, зумовлену інколи і політичним характером відносин, 

в яких перебуває державний службовець. У той же час і серед українських 

науковців помітні різні підходи до характеристики статусу державного 

службовця і, насамперед кола осіб, які можуть набувати цей статус. 

Незважаючи на особливу важливість проблем регулювання статусу державного 

службовця, їх науковий аналіз ускладнюється у зв’язку із незавершеністю 

формування законодавчої і нормативно-правової бази, включаючи положення, 

що стосуються саме прав, обмежень і відповідальності, що настають в зв’язку із 

виконанням державними службовцями покладених на них обов’язків, 

правового і економічного забезпечення діяльності державних службовців. 
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Аналізуючи наукові дослідження, присвячені проблемам формування і 

функціонування державної служби в Україні, можна зробити висновок, що 

організаційно-правові проблеми формування і встановлення статусу 

державного службовця предметом наукових досліджень не були. Хоча, на 

даний час, у вітчизняній і зарубіжній літературі проблемам удосконалення 

державної служби, формуванню високопрофесійного і соціально захищеного 

державного службовця приділяється велика увага. Незначний інтерес з боку 

науковців і практиків до проблем державної служби, а відповідно низький 

ступінь досліджуваності даної проблеми насамперед можна пояснити 

критичним, в минулому, відношенням до концепції державної служби та 

державних службовців, що в свою чергу обумовлювалось низьким рівнем 

правового врегулювання суспільних відносин в сфері державної служби.  

Окрім того, законодавче і нормативне визначення статусу державного 

службовця в системі органів державної влади, реалізація його положень дещо 

ускладнена через відсутність реальної системи економічних і правових гарантій 

їх професійної діяльності, незавершеність механізму реалізації відповідальності 

за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення 

повноважень, порушення обмежень, пов’язаних із проходження державної 

служби. Це значно ускладнює здійснення державними службовцями своїх 

повноважень відповідно до їх професійної компетентності, Що, в свою чергу 

ускладнює процес добору на державну службу спеціалістів на основі їх 

особистих і професійних якостей.  

Незаперечним є те, що початковим етапом дослідження повинно бути 

обрання основ методології, зокрема, до визначень, категорій, що мають ключове 

значення для визначення понятійного каркасу проблеми. Це обумовлено тим, що 

на даний час правова наука не виробила єдиного підходу до понять “особа”, 

“статус”, “правовий статус особи”,  що сьогодні відомі і існують в науковому 

світі. Так, поняття “особа” вказує, що людина є продуктом суспільства, його 

історичного розвитку, воно відбиває більш високий рівень пізнання сутності 

людини, це насамперед певний соціальний тип людини. Поняття “людина” і 
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“особа”, відзначає С.А. Комаров, відрізняються одне від одного не за обсягом, 

а за змістом в тому сенсі, що друге з них характеризується переходом старого 

змісту на новий рівень самозбагачення [4, с. 119]. 

У дослідженнях категорії “правовий статус особи”, доцільним є 

визначення наступних підходів вчених до з’ясування сутності означеного 

суспільного явища. “Правовий статус особи являє собою систему прав, свобод 

і обов'язків, які знайшли своє чітке правове закріплення в нормах права, що 

визначають політико-правовий стан особи”, - вважає С.А. Комаров [4, с.121]. 

Аналогічне трактування надає і М.I. Матузов – “правовий статус особи являє 

собою сукупність прав, свобод, обов'язків і законних інтересів особи, що 

визнаються і гарантуються державою” [5, с. 231]. М.Н. Марченко відзначає, що 

правовий статус складають “законодавче встановлені державою і взяті в 

єдності права, свободи і обов'язки особи” [6, с.189]. Сурілов А.О. вважає, що у 

структуру правового статусу входять: а) громадянство як політико-правова 

основа статусу особи; б) передбачена у Конституції й інших нормативних 

актах постійна єдність прав, свобод, обов'язків, що невід'ємні від особи і надані 

всім громадянам на засадах рівності; в) юридичні гарантії їх реалізації [7, с. 

З95]. Крім того, в юридичній літературі часто зустрічається термін “правове 

положення особи”, в зв'язку з чим виникає питання про співвідношення цих 

понять. На думку Н.В. Вітрук, категорія “правовий статус особи” більш вузька, 

оскільки виступає частиною (ядром) поняття “правове положення особи” [8, 

с.152]. У той же час більшість авторів вважають ці терміни аналогічними. На 

нашу думку, вказані терміни (“статус”, “положення”) етимологічно 

співпадають, це слова-синоніми. Хоча дане питання не є істотним. Набагато 

важливіше те, що всі науковці сходяться на думці: серцевину, основу 

правового статусу особи складають її права, свободи і обов'язки, закріплені в 

конституціях і інших законодавчих актах, проголошені в Декларації прав 

людини і громадянина.   

Слово “статус” в перекладі з латинського означає положення, стан чого-

небудь або будь-кого: “статус людини”, “статус особи”, “статус громадянина”, 
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“статус державного службовця” тощо. Однак для повного і ґрунтовного 

визначення поняття статусу необхідним є усвідомлення його філософських і 

політологічних тлумачень. Тому звернемося до філософського 

енциклопедичного словника, де вміщено наступне поняття “статусу”. Статус – 

(від лат. status – стан, положення) соціальний, співвідносний стан (позиція) 

індивідуума або групи в соціальній системі, що визначається по ряду ознак, 

специфічних для даної системи (економічних, професійних, етнічних і інших). 

Люди, що володіють одним і тим же статусом, виявляють ряд подібних 

особистісних рис, що позначаються як “соціальний тип” особистості. В 

залежності від того, яку займає людина позицію завдяки природним ознакам 

(раса, соціальне походження і т.д.) чи  завдяки  власним зусиллям (освіта, 

заслуги), розрізняють відповідно “приписаний” і “досягнений” статус. Кожен 

статус може порівнюватися з іншим по тій чи іншій ознаці, співвідносній з 

переважаючою системою цінностей, набуваючи, таким чином, певний 

соціальний престиж. 

Західні соціологи, досліджуючи проблему статусу, спираються в значній 

мірі на теорію М. Вебера, який протиставляючи свої погляди історичному 

матеріалізму, стверджував, що стратифікація суспільства визначається не 

тільки економічними (доступ до суспільного багатства) і політичними (влада, 

право), але і соціальними (престиж) показниками. По Веберу, статус (він 

застосовував термін “stand”, який визначає не тільки стан взагалі, але і станове 

представництво) – це спільність людей, заснована на специфічному стилі 

життя, який включає набір звичок, цінностей, вірувань, уявлень про честь і інші 

психологічні моменти. Кожному стилю життя відповідає більш чи менш висока 

оцінка (пошана), і люди, добиваючись такої оцінки, засвоюють певні норми і 

уявлення [9, с.615]. 

В західній соціології робляться спроби емпірично встановити сукупність 

об’єктивних властивостей (стать, вік, етнічна належність, освіта, рід занять, 

власність) на основі якої виникають статусні групи з певним “стилем життя”. 
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Схожі концепції статусу в багатьох випадках не враховують класових відносин, 

соціальних відмінностей. 

Поняття статусу застосовується також і в якості співвідносного з 

поняттям ролі соціальної; статус означає сукупність прав і обов’язків, а роль – 

динамічний аспект статусу, тобто певна поведінка. 

В західній соціології і соціальній психології це значення поняття 

“статусу” психологізується, коли воно зводиться до уявлень індивіда про 

власну позицію або уявленнях інших про його позицію. 

В політичному енциклопедичному словнику “статус” визначається як 

“сукупність прав і обов’язків, що визначають юридичний стан особи, 

державного органу чи міжнародної організації; комплексний показник 

становища певного прошарку, групи чи індивідів в соціальній системі, один з 

найважливіших параметрів соціальної стратифікації [10, с. 400]. 

Статус насамперед покликаний визначити становище людини в 

суспільстві. Визначення статусу особи відбувається через якості, одержані від 

народження (приписаний статус), тобто соціальне походження, стать, 

національність, і через деякі набуті (досягнений статус), тобто освіта, професія 

та інші. З іншого боку, статус визначається через уявлення суспільства про 

місце і роль певних суспільних позицій. Так соціально-економічний статус, як 

правило, включає три основні критерії – престиж професії, рівень освіти, рівень 

доходу. Статус слугує також критерієм класифікації індивідів у соціальній 

стратифікації. Велику роль відіграє особиста здатність людини до зміни статусу 

по висхідній лінії. Високий статус виступає як винагорода за розумові та 

фізичні затрати. Найвищі статуси кількісно обмежені і попит на них перевищує 

пропозиції. Соціальний статус відображає нерівність у суспільстві, для 

визначення якої вводиться “статус-індекс” за різними параметрами: індекс 

статусу реалізації інтересу до влади, індекс статусу поділу праці, 

територіальний статус,  житловий статус, індекс матеріального статусу, статус 

культури і освіти, статус споживання, переселенський статус. 
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Політичного статусу особа або інший суб’єкт політики набуває в тому 

випадку, коли це стосується інтересів держави або міждержавних відносин, 

впливає на стабільність суспільства. Політичний статус відіграє важливу роль у 

механізмі організації політичного життя, його впорядкування, оскільки 

визначає конкретне місце певного політичного суб’єкта в політичній структурі 

суспільства. Критеріями політичного статусу є: доступ до влади, престиж 

політики, функціональна роль суб’єкта політики. Високий політичний статус 

асоціюється з владою. Це означає, що характеристика високого політичного 

статусу багато в чому збігається з основними визначеннями влади. Політичний 

статус залежить від конституційних норм і законів, які встановлюють владні і 

функціональні повноваження [11, с.352-356]. 

Категорія правового статусу державного службовця походить від більш 

загальної категорії – правовий статус особистості. Остання в основному 

досліджується в межах науки теорії держави і права. На цей рахунок В.В. 

Лазарев зазначає: “Проблема правового статусу особистості важлива та 

багатогранна. Вона порушує всю діалектику відносин людини і суспільства, 

громадянина і держави. Її дослідження дозволяє проникнути (з позиції історії 

та сучасності) в суть політичних процесів і правових систем, поглибити 

уявлення про права та свободи людини, про стан правової свідомості, 

правової культури суб’єктів правовідносин і про зміст останніх, пізнати 

матеріальні, духовні, інші інтереси індивідів, глибоко дослідити систему 

гарантій забезпечення прав та свобод людини і громадянина. У науковій 

літературі розрізняють загальносоціальний статус особистості та його 

різновиди: релігійний, політичний, економічний, моральний, правовий. 

Правовим він називається тому, що стан особи в суспільстві визначається 

юридичними нормами, які опосередковують багаторідні зв’язки людини з 

соціальним середовищем. У широкому сенсі слова під правовим статусом 

особистості розуміється юридично закріплений стан людини в суспільстві, її 

права і свободи, обов’язки і відповідальність, встановлені законодавством й 

гарантовані державою. В структуру правового статусу юристи часто 
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включають і такі елементи як законні інтереси, правові принципи, 

правовідносини загального (статутного) типу, правосуб’єктність. У вузькому 

сенсі категорія “правовий статус особи” характеризує обсяг прав і свобод, 

якими володіє людина – суб’єкт права. Вони ж (права і свободи) складають 

основний зміст, ядро правового статусу [12, с.480-481]. О.Ф. Скакун вбачає 

правовий статус особистості у системі закріплених в нормативно-правових 

актах і гарантованих державою прав, свобод, обов’язків, відповідальності. 

Відповідно до яких індивід як суб’єкт права координує свою поведінку в 

суспільстві. За її думкою, структура правового статусу особистості може 

бути подана у вигляді наступних елементів: правосуб’єктність, права, 

свободи, обов’язки та відповідальність [13, с.409]. В.М. Корельский та В.Д. 

Перевалов позначають: “Правовий статус особистості – це правовий стан 

людини, що відображає її фактичний стан у взаємовідносинах з суспільством 

та державою [14, с.503]. М.М. Рассолов і В.О. Лучінін розуміють під 

правовим статусом сукупність прав і свобод, обов’язків та відповідальності 

особистості, що встановлюють її правовий стан в суспільстві. “Державний 

службовець, суддя, військовослужбовець, студент, шановний громадянин – 

все це правові статуси, котрі визначають правовий стан конкретних осіб та 

характеризуються певним набором прав і свобод” [15, с.217]. 

Отже, правовий статус – це, насамперед, правове положення особи 

щодо інших учасників суспільних відносин. У зв’язку з тим, що правовий 

статус визначається в нормативно-правових актах він має державно-

правовий характер, а, відтак, прямо залежить від типу і форми держави. 

Слушною з даної точки зору є позиція М.Н. Марченко: “Правовий статус, 

будучи складовою частиною системи прав, виступає у якості відносно 

самостійного регулятора суспільних відносин. За допомогою правових 

установлень держава не прагне просто продублювати, відтворити в 

юридичній формі існуючу реальність. І у цьому немає ніякої суспільної 

потреби. Держава може лише впливати і неминуче впливає на соціальні 

процеси, у тому числі за допомогою правових установлень. Цей вплив може 
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призвести і призводить до прогнозованих соціальних наслідків. При цьому 

держава здатна створювати ті або інші суспільні наслідки лише в певних 

межах і, головне, не сама по собі, не довільно, а тільки у взаємодії з іншими 

об’єктивними і суб’єктивними факторами суспільного життя. Тому було б 

невірним твердження, що держава дарує права і свободи, адже бути чи не 

бути тим або іншим з них врешті-решт належить не тільки від держави. 

Водночас держава є одним з безумовних факторів, що визначають практичну 

наявність і реалізацію прав і свобод людини. Причому роль держави в 

системі факторів, формуючих положення людини в суспільстві, практично 

завжди дуже висока, а залежно від конкретно-історичних умов може бути і 

вирішальною” [16, с.267]. 

Діалектика розвитку взаємозалежностей між державою, соціальним 

положенням та правовим статусом особи складна за своїм характером і змістом. 

Визначаючи правовий стан людини держава рахується з тим, що 

правотворчості передує виникнення тенденцій і потреб у правовому 

регулюванні. Для того, щоб стати ефективними, дієвими, стабільними, правові 

приписи повинні ґрунтуватись на реальності, так або інакше враховувати 

потреби і закономірності соціально-економічного, духовного розвитку 

суспільства. Сам же ефект правового впливу може виявлятися в розширенні, 

обмеженні, наданні або ліквідації соціальних можливостей та обов’язків для 

конкретних осіб. Звідси правовий статус по відношенню до фактичних 

можливостей і обов’язків особи, обумовлених суспільством у цілому, не може 

розглядатись у якості наслідку. Правовий статус знаходиться у взаємодії з 

фактичним суспільним положенням людей.  

На даний час проблема статусу державного службовця в Україні 

досліджена досить мало, а тому виникає об’єктивна необхідність звернутися до 

більш дослідженого в науковій літературі поняття статусу громадянина. 

Оскільки саме повне розуміння поняття, структури, елементів статусу 

громадянина дозволить успішно дослідити процес формування статусу 

державного службовця в умовах демократичних реформ в Україні. Поняття 
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“громадянин” трактується, як особа, яка має правовий зв’язок з конкретною 

державою (наприклад громадянин України) [17, с. 176]. Це поняття було ще 

відомим за часів Аристотеля. Держава надає своєму громадянину відповідні 

права, покладає на нього обов’язки та встановлює відповідальність за їх 

невиконання, тобто визначає його статус, а з іншого боку – захищає права та 

інтереси особи, громадянина, піклується про нього за кордоном. Отже, статус 

громадянина включає: права і обов’язки; гарантії забезпечення здійснення прав; 

виконання обов’язків; відповідальність за невиконання обов’язків; статутні 

правовідносини і принципи їх здійснення. 

Статус громадянина – статус, що визначає права і обов’язки громадян у 

сфері державного управління і місцевого самоврядування. Усі громадяни 

України мають рівну за обсягом початкову адміністративну правоздатність в 

усіх галузях державного, господарського, культурного, соціального і 

політичного життя. Адміністративна дієздатність громадян залежить від певних 

умов (віку, освіти, місця роботи і інше). 

Конкретний перелік прав і обов’язків громадян у тій чи іншій галузі 

державного управління і місцевого самоврядування визначається на підставі 

Конституції України, відповідних законодавчих та інших нормативно-правових 

актів. Найважливішим серед прав є право на участь громадян у державному 

управлінні і місцевому самоврядуванні, право на недоторканість особи, житла, 

невтручання в особисте життя, таємницю листування, телеграфних і 

телефонних переговорів, на звернення за сприянням до органів міліції, на 

оскарження дій і рішень органів державної виконавчої влади і місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб [18, с. 696]. 

Проблемі статусу громадян присвячена значна наукова література [19, 20, 

21]. Як вказує В.І.Новосьолов громадянином слід вважати особу (людину), що 

не перебуває з даним органом управління у трудових або державних відносинах 

[19, с. 17]. Дуже цінно, що автор відмітив умовність даного поняття: особа 

рахується громадянином стосовно до певних відносин, а не взагалі. Справа в 

тому, що одна і та ж людина в одних відносинах виступає як приватна особа 
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або громадянин, а в інших – як службовець, в третіх – як представник влади. 

Однак, на наш погляд, дане визначення необхідно уточнити. По-перше, мова 

може йти про відносини не тільки з органом управління, а взагалі з будь-яким 

колективним суб’єктом адміністративного права. По-друге, точніше говорити 

не про трудові, державно-службові відносини, а про те, що особа не є 

учасником стійких організаційних зв’язків, членом певного колективу. Таким 

чином, під громадянином розуміється окрема особа, що не знаходиться в 

стійких правових відносинах з даною організацією. 

У деяких сферах державної діяльності здатність громадян мати права та 

обов’язки виникає не з факту чи моменту народження, а з досягненням певного 

віку (виборче право, право на службу в держапараті). Одночасно проявляється і 

здатність реалізовувати ці права, набувати нових прав, обов’язків, 

розширювати свій статус. Таке злиття право - і дієздатності має у теорії права 

спеціальне найменування – правосуб’єктність. Правосуб’єктність включає два 

основних структурних елементи: по-перше, здатність володіння правами і 

виконання обов’язків (правоздатність); по-друге, здатність до самостійного 

здійснення прав і обов’язків (дієздатність). Тому іноді правосуб’єктність 

називають праводієздатністю [22, с. 129]. 

Правоздатність – це спроможність суб’єкта мати права та юридичні 

обов’язки у сфері виконавчої влади. Адміністративна правоздатність державних 

органів, об’єднань громадян виникає з моменту реєстрації статуту, а 

припиняється з їх ліквідацією або застосуванням заходів адміністративного 

припинення функціонування цих об’єднань. Правоздатність громадян у сфері 

виконавчої влади виникає з моменту народження і припиняється зі смертю.  

Адміністративна правоздатність – це здатність соціальних індивідів бути 

носіями суб’єктивних юридичних прав та обов’язків у відповідній сфері. 

Правоздатність не може бути відчужена або обмежена, добровільна відмова від 

неї не має законної сили, адже правоздатність людини й утворює юридичне 

поняття особи, бо з відокремленням основних прав від особи залишається лише 

людина (жива істота). Адміністративна правоздатність громадян є основою і 
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їхньої адміністративної дієздатності, іншими словами, умовою реалізації, 

розширення суб’єктивних прав і обов’язків громадян. 

Отже, адміністративна правоздатність – це здатність мати права і 

обов’язки, що закріплені в нормах адміністративного права. Частково вона 

виникає з моменту народження: право на ім’я, на медичну допомогу, на 

безкоштовне забезпечення ліками. Будучи в принципі рівною, адміністративна 

правоздатність громадян не однакова. Вона залежить від віку, стану здоров’я, 

освіти, місця проживання, національності і інших демографічних факторів. В 

якості прикладу можна назвати військову повинність, яка залежить від статті, 

віку, стану здоров’я, громадянства і інших факторів. 

Таким чином, головні особливості адміністративної правоздатності 

полягають в наступному: 1) вона регулюється нормами адміністративного 

права; 2) її зміст полягає в регулюванні відносин індивідуальних суб’єктів з 

суб’єктами виконавчої влади; 3) у конкретних осіб вона виникає з моменту 

народження; 4) для різних осіб вона не однакова по об’єму.  

Адміністративна дієздатність – це здатність набувати, реалізовувати 

права і обов’язки, пов’язані з управлінням; вона є показова як для юридичних 

осіб, так і для громадян. Якщо адміністративна дієздатність державних органів і 

об’єднань громадян виникає і припиняється разом з їхньою адміністративною 

правоздатністю, то дієздатність громадян виникає з досягненням ними певного 

віку. Адміністративна дієздатність громадян – це визначена державою 

спроможність громадян своїми особистими діями здійснювати права та 

набувати певних особистих прав, виконувати обов’язки у галузях виконавчої 

влади. Отже, адміністративна дієздатність - це здатність особи своїми діями 

здійснювати права, виконувати обов’язки, передбачені адміністративно-

правовими нормами, і нести відповідальність у відповідності з цими нормами. 

Адміністративна дієздатність громадян виникає пізніше їх правоздатності, вік її 

настання законом не встановлений. Хочеться відмітити, що раніше, ніж будь-

яка інша, у громадянина виникає саме адміністративна дієздатність. Її часткова 
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поява і наступне збільшення пов’язано з фізичним і інтелектуальним розвитком 

особи.  

Адміністративна правосуб’єктність може бути загальною і спеціальною. 

Відповідно слід розрізняти загальний і спеціальний правовий статус. Кожна 

особа володіє загальним статусом, який багато в чому рівний для всіх, і в той 

же час може бути суб’єктом одного або декількох спеціальних статусів 

(студента, працівника міліції і т.д.). В багатьох випадках спеціальна (рольова) 

правосуб’єктність просто доповнює загальну. Але між ними може бути і більш 

складна взаємодія, при якій спеціальний статус впливає на такі загальні права, 

як право на освіту, на участь в управлінні, на скаргу, на свободу пересування, 

вибір місця проживання. 

Законодавство закріплює обставини, при наявності яких статус 

індивідуального суб’єкта може бути обмежений. До таких обставин слід 

віднести: надзвичайні обставини (масові безпорядки, стихійні біди і т.д.); якщо 

це не сумісне з їх суспільно корисною діяльністю (заборона спільної служби 

родичів, суміщення державної служби з підприємницькою діяльністю і інше); 

якщо без цього не можливо забезпечити державну безпеку (режим секретності, 

прикордонний режим і інше); здійснення неправомірних дій (правопорушників 

водійських прав, обмеження на придбання ними зброї і інше). У перших трьох 

випадках обмеження безпосередньо встановлюються нормативними актами, що 

стосуються невизначеного числа громадян, і тому є груповими. А обмеження 

статусу в зв’язку з здійсненням неправомірних дій носять індивідуальний 

характер, персоніфіковані, є мірами примусу. 

Аналіз показує, що статуси “громадянин” та “державний службовець” 

незалежні один від одного, отже статус державного службовця не впливає на 

статус громадянина. Інакше б це суперечило принципу рівності прав та 

обов’язків громадян у сфері державного управління, оскільки державний 

службовець має особливі права, необхідні для виконання державно-службових 

функцій по посаді. Щодо правосуб’єктності державного службовця, то це, 

виходячи з загальнотеоретичного її розуміння, швидше обов’язкова передумова 
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його статусу. Сутність статусу державного службовця, на наш погляд, полягає у 

тому, що це закріплена в нормах права спеціальна соціальна роль особи як 

представника держави, що виступає суб’єктом управлінської діяльності. 

Статус державних службовців – це диференційована і комплексна 

система елементів, яка має вертикальну і горизонтальну структуру. 

Вертикальний поділ полягає в розмежуванні видів державних службовців в 

залежності від: займаної державної посади;  рівня державної служби. 

Горизонтальний поділ вказує на велику кількість спеціальних напрямків в 

державній службі (архівна служба, служба безпеки, дипломатична служба). 

Формування висококваліфікованих фахівців всіх рівнів державного 

управління потребує чіткого визначення статусу державного службовця в 

Україні. За таких умов назріває реальна необхідність розроблення 

організаційно-правових напрямів реформування статусу державного службовця 

в Україні. Як вказується у Посланні Президента України до Верховної Ради 

України “Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічного та 

соціального розвитку на 2000-2004 роки” [23] реалізація цього завдання 

потребує вдосконалення системи відбору і удосконалення кадрового 

потенціалу, підвищення престижу державної служби, посилення соціальної та 

політичної захищеності державних службовців, забезпечення сталої зайнятості 

у державній службі. Політична нейтральність цієї системи, її стабільність та 

професійне наступництво мають бути забезпечені шляхом розмежування 

політичних та адміністративних посад, а також за рахунок запровадження 

нових процедур атестації, призначення, просування по службі чи звільнення 

державних службовців, вдосконалення системи підготовки, перепідготовки, 

підвищення фахового рівня, стимулювання праці. Сприяти цьому процесу може 

чітка науково-практична модель формування якісно нового статусу державного 

службовця, який би реалізовувався на принципах законності, гласності, 

професіоналізму і компетентності державних службовців, рівного права 

громадян України на зайняття посади у відповідності зі своїми здібностями і 

професійною підготовкою, на засадах соціальної і правової їх захищеності, 
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відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх посадових 

обов’язків. 

Реформування статусу кожної конкретної категорії державного 

службовця  включає: відокремлення на законодавчому рівні політичних посад 

від посад державної служби;  визначення статусу осіб, посади яких не 

відносяться до політичних, але наближені до них внаслідок тих обов’язків, які 

вони виконують (ця категорія потребує окремого правового оформлення, 

оскільки її правовий статус суттєво відрізняється від статусу як звичайних 

державних службовців, так і від статусу політичних посад); законодавче 

оформлення статусу службовців органів місцевого самоврядування. 

Незважаючи на те, що традиційні основні елементи статусу службовців органів 

місцевого самоврядування подібні до основних елементів статусу державних 

службовців, і це зумовлює можливість їх правового закріплення в єдиному 

загальному нормативному акті, все ж мають місце певні особливості служби 

працівників в органах місцевого самоврядування, що доцільно було б закріпити 

в спеціальному законі. 

Отже, найпершим радикальним заходом реформування державної служби 

має чітке законодавче визначення статусу державних службовців, встановлення 

та утвердження норм і гарантій цього статусу. Це дасть змогу розмежувати дві 

групи посадових осіб у державних органах – політичних діячів (політиків) і 

державних службовців, про що проголошується у Концепції Адміністративної 

реформи в Україні [1, с. 7]. Закони, що стосуються статусу державного 

службовця в Україні, повинні регулювати найважливіші питання всієї їх 

діяльності: права і обов’язки; призначення на посаду, присвоєння рангів; 

переміщення по службі; відрядження; звільнення з служби і вихід на пенсію; 

право профсоюзів на участь в обговоренні проблем державної служби; порядок 

подачі скарг і забезпечення захисту прав. Оптимальна модель сучасної 

державної служби передбачає встановлення дуалізму: з однієї сторони 

визначається статус державного службовця (його можна назвати цивільним 

державним службовцем, посадовою особою), що виконує найбільш важливі 
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державні функції і повноваження, і що здійснює адміністративну діяльність 

(службовці органів державного управління різних рівнів, співробітники органів 

міліції, юстиції, податкових органів і інші), а з другої – визначає статус простих 

службовців і технічного персоналу (працівників), що зайняті виконанням 

спеціальних завдань і функцій на державній службі. 

В силу встановлення нормативного регулювання діяльності держави 

суспільні відносини за її участю (в особі державних органів, установ, 

організацій, реалізація компетенції яких здійснюється через трудову діяльність 

персоналу) стають правовими відносинами. Відповідно нормативні положення 

наділяють учасників цих відносин певними правами та обов'язками, що 

визначають їх правовий статус. Отже, виконання завдань і функцій держави 

через професійну діяльність осіб, уповноважених в силу їх посади в певній 

державній структурі на реалізацію її компетенції, і буде охоплювати поняття 

державної служби, а зазначені особи — незалежно від визнання у нор-

мативному порядку — по суті, уособлювати державних службовців. Проте 

законодавче віднесення певних категорій посад працівників до посад 

державних службовців має об'єктивне значення для висвітлення їх належного 

правового статусу. Встановлений правовими нормами обсяг прав та обов'язків 

повинен бути оптимальним для виконання покладених на них повноважень, 

необхідність дотримання обмежень та посилена відповідальність, мають 

узгоджуватись з підвищеними вимогами до цієї категорій працівників. Пільги 

повинні компенсувати додаткові навантаження. Загальні засади правового 

регулювання праці усіх зайнятих на державній службі працівників повинні 

передбачати функціонування єдиного для них соціального, а в його межах — 

правового статусу, з подальшою диференціацією спеціальним законодавством з 

урахуванням особливостей певних видів державної сфери діяльності.  Характер 

суспільних відносин, що складаються на державній службі, зумовлюють 

соціальне становище їх учасників, визначають зміст їх прав та обов'язків. Тому 

ознаки цього виду суспільно корисної діяльності безпосередньо впливають на 

формування правового статусу зазначеної категорії працівників, визначають 
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межі його поширення. 

Предметом трудового договору з державним службовцем є специфічні 

суспільні відносини з виконання трудових функцій, змістом яких є реалізація 

завдань і функцій держави. Її умови (зміст договору) спрямовані на 

встановлення та регламентацію державної служби [24, с. 12-18]. Тому вважаємо 

за доцільне розглядати окремим видом “трудовий договір про державну 

службу”, що є підставою виникнення трудових правовідносин на державній 

службі та встановлення правового статусу державних службовців.  Таким 

чином, можна констатувати, що відповідно до сучасного стану законодавства 

працівник набуває правовий статус державного службовця за умови наявності, 

окрім Закону України “Про державну службу”, підзаконного нормативного акта 

(постанови чи розпорядження Кабінету Міністрів України) про віднесення 

посади до категорії державного службовця; видання акта призначення, рішення 

про прийняття в результаті проходження конкурсу (виборів) на зазначену 

посаду; укладення працівником трудового договору з установою, в штатному 

розкладі якої передбачена ця посада. На нашу думку, визначення поняття 

державної служби і державного службовця у ст. 1 Закону України “Про 

державну службу” повинно бути базовою основою для подальшого норма-

тивного регулювання питань правового статусу цієї категорії працівників - з 

уточненням, що державною службою є професійна діяльність осіб, які 

займають штатні посади в державних органах, установах, організаціях. Статус 

державного службовця особа набуває на підставі укладеного трудового 

договору з державним органом, установою, організацією та розпорядчого акта 

керівника чи вищестоящого органу про призначення, про результати виборів чи 

проходження конкурсу на зайняття посади, нормативно віднесеної до категорії 

посад державних службовців. 

Проведений науковий аналіз дозволяє з повним правом говорити про те, 

що проблема наукового визначення правового статусу державних службовців 

як з теоретичної, так і з практичної точок зору в нашому законодавстві 

розроблена недостатньо. До того ж ці проблеми в різних галузях права вирі-
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шуються по-різному. Слід вважати, що розв'язання цього питання залежить від 

дослідження та вирішення на загальнотеоретичному рівні питань, пов'язаних з 

теоретичним обґрунтуванням понять “посадова особа” та “службова особа”, що 

буде значним внеском не тільки в галузеві юридичні науки, а й у загальну 

теорію держави і права; визначення поняття “посада” та інших споріднених з 

ним понять не тільки щодо державної служби, а й щодо служби у громадських 

об'єднаннях; з'ясування відмінностей правового статусу посадових і службових 

осіб; систематизації нормативних актів, які містять норми, що визначають 

правовий статус посадових осіб. 

Таким чином, проаналізувавши загальнотеоретичні підходи до 

визначення правового статусу державних службовців можна зробити наступні 

висновки:  

1. Поняття “людина” і “особа” відрізняються один від одного не за 

обсягом, а за змістом, в тому сенсі, що суттєве значення має соціальна 

природа людини, яку відображає поняття “особа”, що вказує на зв'язок 

людини з соціальними законами її буття. 

2. Не дивлячись на спори деяких авторів (Вітрук Н.В) про 

співвідношення термінів “правовий статус людини” і “правове 

положення людини”, ці поняття етимологічне співпадають, це слова-

синоніми. 

3. Основу правового статусу особи складають її права, свободи і 

обов'язки, закріплені в конституції і інших законодавчих актах, 

проголошені в Декларації прав людини і громадянина. 

4. Правовий статус особистості - це юридично закріплений, 

встановлений законодавством й гарантований державою стан 

людини в суспільстві, її права, свободи, обов’язки і 

відповідальність. 

5. В залежності від того, яку займає людина позицію завдяки природним 

ознакам (раса, соціальне походження і т.д.) чи  завдяки  власним 

зусиллям (освіта, заслуги), розрізняють відповідно “приписаний” і 
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“досягнений” статус. Кожен статус може порівнюватися з іншим по 

тій чи іншій ознаці, співвідносній з переважаючою системою 

цінностей, набуваючи, таким чином, певний соціальний престиж. 

6. Статус державного службовця визначається як центральний елемент 

правового інституту державної служби, а всі інші його елементи 

призвані “обслуговувати” функціонування державної служби і 

службовців, як поєднання загального юридичного положення 

працівника як громадянина у сфері суспільних відносин з врахуванням 

особливостей посади державної служби. 

7. На основі аналізу юридичного, філософського і політологічного 

тлумачень поняття “статус”, “статус громадянина”, статус державного 

службовця та його еволюція в умовах демократичних реформ в 

Україні, зроблено висновок про те, що статус державного службовця в 

Україні – це встановлені і гарантовані державою міри необхідної і 

можливої поведінки державного службовця в сфері державно-

службових відносин. 

8. Сутність статусу державного службовця полягає у тому, що це 

закріплена в нормах права спеціальна соціальна роль особи як 

представника держави, що виступає суб’єктом управлінської 

діяльності.  

9. Статус державного службовця України визначається як 

диференційована і комплексна система елементів, що має вертикальну 

і горизонтальну структуру. Дане визначення дозволило дисертанту 

виділити і охарактеризувати наступні елементи статусу державного 

службовця: права, обов’язки, обмеження, професійна компетентність 

державного службовця, юридична відповідальність, гарантії 

економічного забезпечення діяльності державного службовця. 

10.  Статус державного службовця передбачає: по-перше, наявність у 

державного службовця повноважень і можливості виступати в межах 

своєї компетенції від імені держави через державні органи та 
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підвищеної відповідальності; по-друге, безпосередню причетність по 

роду роботи до підготовки, прийняття і (або) проведенню в життя 

державно-управлінських рішень; по-третє, поєднання діяльності, 

нормативно регламентованої, з можливостями прийняття вольових 

рішень на основі регулюючих її правових норм і суб’єктивної 

інтерпретації ситуації. 
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1.2. Особливості реалізації статусу державних службовців у процесі їх 

службово-трудових відносин 

 

Проблема особливостей службово-трудових правовідносин в сфері 

державної служби свого часу тією чи іншою мірою освітлювалася багатьма 

авторами, які зробили істотний внесок у її дослідження. Однак за радянських 

часів всі дослідження проводилися в інших соціально-економічних, політичних 

і правових умовах на фоні домінування державної власності, заборони 

підприємницької діяльності, пріоритету громадських інтересів над особистими, 

кримінальної відповідальності за добровільну незайнятість тощо. Становлення 

нової правової системи України, складовими частинами якої є відмова від 

принципу загальності праці, реалізація принципу свободи праці, конституційне 

закріплення заборони примусової праці, обумовили появу раніше невідомих 

проблем, які потребують вивчення і наукового обґрунтування. У законодавстві 

з'явилися нові форми реалізації права на працю. Практика застосування 

чинного законодавства щодо виникнення трудових правовідносин у сфері 

державної служби свідчить про необхідність його глибокого теоретичного 

дослідження та вдосконалення, що є актуальним завданням науки трудового 

права, спрямованим на утвердження України як демократичної, правової, 

незалежної держави. Реформа трудового законодавства взагалі передбачає 

вирішення багатьох теоретичних і практичних питань. Це уточнення сфери дії 

трудового права, перегляд співвідношення централізованого, локального та ін-

дивідуально-правового методів регулювання трудових правовідносин, 

дослідження особливостей правового становища державних службовців, які, 

безумовно, торкаються питань особливостей службово-трудових правовідносин 

у сфері державної служби України. Особливого значення при цьому набуває 

дослідження питань виникнення трудових правовідносин на підставі 

фактичного складу - виборів на посаду, конкурсного заміщення посади, 

призначення на посаду, а також виникнення трудових правовідносин у системі 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в 
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агропромисловому комплексі, в науково-педагогічній сфері тощо.   

 Суспільно корисна діяльність в будь-якій сфері матеріального  духовного 

виробництва передбачає неодмінний вступ людини в окремі зв'язки з іншими 

індивідами і утворює суспільні відносини між ними. Поведінка учасників 

правовідносин набирає юридичного значення в силу того, що виступає 

здійсненням суб’єктивного права, та виконання юридичного обов'язку. Ця 

поведінка складає зміст конкретного правовідношення, яке є реальним 

суспільним відношенням, що набрало правової форми [25, с.9-15]. 

Правовівідносини у галузі суспільної організації праці є формою суспільних 

відносин, що виникли із застосування праці людини у суспільному 

виробництві. Зміст будь-якої конкретної праці характеризується складом та 

значними особливостями трудової функції, обмеженням працівника сферою 

певної професії. Правові відносини в суспільстві формуються і розвиваються 

внаслідок наявності правових норм, які приймаються державою для 

регулювання суспільних відносин. Зв'язки виникають між людьми. Саме ці 

зв'язки і є відносинами. Але вони ще не є правовими. Правовими всупереч волі 

людей вони стають тому, що для регулювання цих відносин держава прийняла 

певні правові норми. Отже, правовими відносинами є фактичні суспільні 

відносини, урегульовані нормами права. Об'єктом регулювання трудового 

права в період переходу до ринкових відносин є відносини по 

працевлаштуванню, що можуть передувати трудовим відносинам, трудові 

відносини у зв'язку із застосуванням праці громадянами як робітниками або 

службовцями, колективні правові відносини, що є похідними від трудових 

відносин, та відносини, які тимчасово або постійно приходять на зміну 

трудовим відносинам [26, с.145]. Головними в цій системі відносин є трудові, 

навколо яких групуються інші відносини. І головними вони є тому, що трудова 

діяльність по створенню матеріальних і духовних цінностей та наданню послуг 

є найважливішою сферою життя людей. 

Трудові відносини державних службовців не слід ототожнювати з 

відносинами, що пов'язані з працею. Існують відносини, в яких праця є їх пер-
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винною основою або їх елементом, що сприяє головному елементу — 

майновому або особистому немайновому. Між службовцями можуть виникати 

відносини, предметом яких є виконання певної роботи. Але це не завжди 

створює суспільні трудові відносини, і регулюватись вони мають не трудовим, 

а цивільним правом. Таким чином, виконання певної роботи є настільки загаль-

ною ознакою більшості відносин у суспільстві, що вона не дає можливості 

визнати ті чи інші відносини суспільно трудовими. Лише ті відносини, що 

пов'язані з працею і мають її своїм змістом, визначають порядок і умови 

застосування праці державних службовців, спрямовані на організацію самого 

процесу їх праці в певній суспільній формі і в своїй сукупності створюють цей 

процес, який є суспільно трудовими. Праця становить не тільки первинну 

основу, а й саме існування цих відносин. Зміст суспільних відносин службовців 

визначають самі учасники цих відносин. Але цей зміст регулюється і 

направляється правовими нормами, що надають відносинам правову форму. 

Самі учасники відносин, тобто державні службовці своїми вольовими діями не 

можуть придати відносинам юридичну форму, якщо відсутня правова норма, 

спрямована на регулювання цих чи подібних відносин. 

В науці трудового права визначення поняття трудових правовідносин 

проводиться, виходячи із легального визначення трудового договору, що 

дається в ст. 21 КЗпП [27]. Трудові відносини виникають із угоди між 

працівником – державним службовцем і власником  або уповноваженим ним 

органом, як правило державною установою за якою службовець зобов'язується 

виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому 

трудовому розпорядку, а керівник установи або уповноважений ним орган 

виплачувати державному службовцю заробітну плату і забезпечувати умови 

праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, 

колективним договором і угодою сторін. Трудові відносини державних 

службовців містять у собі моменти об'єктивної і суб'єктивної волі. Об'єктивною 

вона виступає як воля держави, оскільки існування трудових прав, обов'язків і 

правовідносин забезпечується законодавчими актами про працю, що затверд-
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жуються державою. Отже, трудові правовідносини службовців можливі тоді, 

коли існують фактичні трудові відносини, що потребують правової форми, 

тобто перетворення в правові відносини. Іншими словами, трудові 

правовідносини становлять собою форму, в якій суспільні трудові відносини 

можуть існувати в суспільстві. 

Коли ми вживаємо термін “фактичні суспільні чи трудові відносини”, це 

зовсім не означає, що ці відносини не урегульовані правом. Порядок 

проведення певних дій, з якими закон пов'язує виникнення правових відносин, 

досить часто урегульований правом і становить певний правовий процес. 

Основним для правильного розуміння правових відносин є те, що коли відсутня 

норма права, то відсутні й правовідносини. Норма права при її наявності 

виступає як модель правових відносин. Але сама вона не породжує 

правовідносини, оскільки будь-яка юридична норма є судженням загального 

характеру про належну поведінку. Прямого зв'язку з конкретним суб'єктом 

правових відносин норма не має. Для виникнення правовідносин необхідна 

подія або дія, що передбачається нормою і має характер юридичного факту, з 

наявністю якого законодавець пов'язує виникнення правових відносин [28, 

с.123]. Правовідносини виникають або відповідно до норми, або всупереч нормі 

права, в її порушення. На порушення норми повинні зреагувати органи охорони 

правопорядку, органи, що здійснюють нагляд, шляхом втручання аж до 

застосування відповідних санкцій. Трудові правовідносини виникають з 

моменту, коли державний службовець уклав з певною установою, організацією 

чи підприємством трудовий договір і приступив до виконання своєї службово-

трудової функції. А оскільки для своєї життєдіяльності і відтворення людина 

повинна постійно здобувати матеріальні блага, засоби для життя, трудові 

правовідносини на відміну від цивільних є тривалими, що продовжуються 

протягом усього часу її працездатності. Припиняються ці відносини тільки за 

волевиявленням їх суб'єктів, у зв'язку з виходом на пенсію, переведення на 

іншу роботу, скоєння вчинку, що дискредитує державний орган, внаслідок 

смерті службовця тощо. Трудові правовідносини виступають як форма і умова 
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існування фактичних трудових відносин, є засобом їх конкретизації і 

закріплення. У свідомості фактичні трудові відносини завжди відображаються 

як правовідносини, хоча в дійсності останні є лише формою суспільних 

трудових відносин. 

Як відносини між конкретними суб'єктами, трудові відносини 

відображають особисту, суб'єктивну волю їх учасників, що знаходить 

закріплення в трудовому договорі, який укладається між сторонами. Таким 

чином, трудові правовідносини — це двосторонні відносини по виконанню за 

винагороду роботи за обумовленою спеціальністю, кваліфікацією або посадою, 

з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, що виступають формою 

закріплення суб'єктивних трудових прав і обов'язків.  Основною, переважною 

підставою виникнення трудових правовідносин державних службовців є 

трудовий договір (контракт). Навіть тоді, коли застосовуються інші підстави 

виникнення трудових правовідносин, такі як адміністративний акт призначення 

на посаду, проводяться вибори або конкурсне заміщення посад чи здійснюється 

розподіл на роботу після закінчення навчання в навчальних закладах, 

оформлення трудових відносин проводиться укладенням трудового договору, 

конкретний зміст якого встановлюється вільним волевиявленням і угодою між 

сторонами. Встановлюючи конкретні трудові відносини державного 

службовця, трудовий договір визначає його трудове становище з установою, 

організацією чи підприємством. Службовець одержує  винагороду, що 

відповідає необхідній спеціальності і кваліфікації. Ця робота повинна 

виконуватись повсякденно з додержанням правил внутрішнього трудового 

розпорядку. 

           Трудові відносини, що виникають на підставі трудового договору, 

існують також у часі. Однак у ряді випадків крім трудового договору трудові 

правовідносини виникають із складних юридичних фактичних складів, до яких 

можна віднести призначення державних службовців на посади, пов'язані із 

здійсненням владних або розпорядчих повноважень; обрання на виборні 

посади; направлення на роботу молодих спеціалістів і молодих робітників після 
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закінчення ними відповідних навчальних закладів. Саме сукупність цих фактів, 

необхідних для виникнення, зміни і припинення трудових правовідносин, у 

поєднанні з трудовим договором і створює складний юридичний фактичний 

склад. Усі вони становлять собою правомірне волевиявлення, що здійснюється 

саме з метою встановлення трудових правовідносин [29, с.34]. Таким чином, 

складний юридичний фактичний склад є не одноразовим фактом, а сукупністю 

послідовно здійснюваних фактів. При цьому для виникнення правовідносин у 

повному обсязі необхідно, щоб здійснювались послідовно всі факти цього 

складу. Кожний з цих фактів має своє певне юридичне значення, тому в разі 

його відсутності правові відносини можуть і не виникнути. 

Виникнення кожного конкретного правовідношення за посадою, що 

пов'язане з виконанням владних і розпорядчих повноважень, визначається 

порядком формування державного органу і способом комплектування його 

особистого складу. Особливість правового становища органів державної влади і 

управління, що мають своїми повноваженнями виконання державних функцій, 

обумовлює й особливий характер трудових правовідносин громадян, які 

поступають на державну службу, щодо організації і керівництва відповідними 

сферами суспільного життя. Особливістю адміністративного акту призначення 

на посаду є те, що таке призначення здійснюється органом або особою, яка не є 

стороною трудових відносин, що виникають. Волевиявлення громадянина, 

якого призначають на посаду, як правило, не збігається у часі з волевиявленням 

державного органу чи службової особи, якій належать повноваження вирі-

шувати питання про призначення на посаду.  

Основними критеріями класифікації посад державних службовців є 

організаційно-правовий рівень органу, який приймає їх на роботу, обсяг і 

характер компетенції на конкретній посаді, роль і місце посади в структурі 

державного органу. Указ, постанова, наказ чи іншої форми акт про призначення 

на посаду має правоутворюючий характер, оскільки особа, що представлена до 

призначення, не може приступити до виконання обов'язків за посадою до 

видання цього акта. Акт призначення на посаду разом з попереднім погоджен-
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ням про заміщення посади створює складний юридичний фактичний склад з 

юридичне неоднорідних актів. Але навіть при послідовному здійсненні всіх 

передбачених законом актів завершальною ланкою цих юридичних актів є 

трудовий договір. 

Вибори на посаду як підстава виникнення трудових правовідносин 

можуть здійснюватись двома шляхами: проведенням прямих чи 

представницькими органами виборів на заміщення певних посад в державних 

або судових органах, а також конкурсним підбором кадрів для державної 

служби. Обрання на виборну посаду становить собою найбільш демократичний 

порядок заміщення посад у різних державних органах. Особливістю, 

характерною для цієї підстави виникнення трудових правовідносин, є те, що 

особи чи організації, які проводять обрання, як правило, не відносяться до 

суб'єктів цих трудових відносин. Особи, обрані на певні посади, в своїй 

діяльності, як правило, підконтрольні органам, що їх обрали, і повинні періо-

дично перед ними звітувати. Обрання проводиться на певний строк, що 

встановлюється для відповідної посади законом або іншим нормативним актом. 

Обрання на посаду також становить собою складний юридичний фактичний 

склад з юридичне неоднорідних актів. Перед обранням на виборну посаду з 

кандидатом проводиться бесіда і досягається згода на заняття цієї посади, в 

окремих випадках від кандидата вимагається згода на участь у виборах у формі 

письмової заяви [26, с.170]. 

Особливим порядком підбору державних службовців на посади є кон-

курс, який дозволяє відбирати на заняття певної посади кращого з претендентів. 

При конкурсі право підбору працівників належить не керівнику, а 

колективному органу, який таємним голосуванням вирішує питання, хто з 

претендентів на посаду найбільш відповідає вимогам цієї посади. Порядок 

проведення конкурсу для вступу на державну службу регулюється положенням, 

що затверджується Кабінетом Міністрів України. Дані про вакансії посад 

державних службовців публікуються і поширюються через засоби масової 

інформації не пізніше як за один місяць до проведення конкурсу. Але обрання 
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за конкурсом — це ще не укладення трудового договору, а лише підстава для 

його укладення. Керівник за наявності процедурних порушень порядку 

проведення конкурсу може скасувати його результати і призначити новий 

конкурс. 

Змістом трудової діяльності на державній службі є виконання державних 

функцій в сфері управління, законотворчості, правоохоронної діяльності та 

інших. Права і обов’язки державних службовців - учасників державно-

службових  відносин – реалізуються в межах конституційних та 

адміністративних відносин, які виникли на підставі трудових відносин, в 

результаті реалізації відповідного кола трудових прав та зобов'язань. 

Систематизація правовідносин на державній службі в теоретичних розробках 

представляє їх як: 1) відносини державних службовців за межами певної 

організації, з іншими особами (в рамках адміністративних правовідносин); 2) 

діяльність державних службовців в межах державної організації, де вони 

займають посади (саме трудові правовідносини) [30, с.6]. Як суспільне явище 

державна служба також розглядалась і досліджувалась у двох основних 

напрямках 1) у якості однієї із сторін державної організації; 2) як вид трудової  

діяльності. В одному із досліджень ці напрями буди представлені у формі 

суспільних процесів, в яких протікає державна служба. Перший з них - процес 

формування державності - висвітлює “політичний аспект” розвитку служби. 

“Соціальний аспект” відображає інший напрямок у висвітленні сутності 

державної служби як результату суспільного розподілу праці [31, с.4]. Із 

наведеної групи відносин випливає, що державна служба - це складний 

правовий інститут, який підлягає врегулюванню нормами різних галузей права 

у відповідності з їх предметом і методом. 

Для вияву дієвості правового регулювання важливо встановити 

направленість дій, поведінки учасників конкретних правовідносин  в процесі 

реалізації наданих їм правомочностей, оскільки вступаючи у взаємовідносини 

між собою, сторони мають за мету досягти певного інтересу (суспільного, 

особистого, майнового, інших соціальних цінностей). Ще у стародавні часи 
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була сформульована ідея розподілу права на приватне і публічне, де приватне 

право визначалось як право, що слугує інтересам окремих приватних осіб [32, с. 

407].  У сучасному розумінні публічне право включає галузі права, що 

регулюють відносини між окремими особами, підприємствами, захищає 

інтереси окремих власників. В той час, як до публічного права відносять галузі, 

що регулюють відносини між державними органами, між ними та громадянами, 

направлені на захист інтересів усього суспільства [32, с. 329].  

Використовуючи традиційний розподіл норм права на публічне та 

приватне, можна розмежувати сфери регулювання двох сторін державної 

служби за вказаними системами: норми публічного права переважають в 

застосуванні до відносин на державній службі як державної (або ширше - 

публічної) сфери діяльності, в той час як норми приватного права здебільшого 

регулюють відносини у сфері трудової діяльності людини (оскільки захищають 

її особисті права і інтереси). Зазначені правовідносини взаємопов'язані, 

оскільки формування державності саме й починається із розподілу праці у 

суспільстві (як соціально-історичної передумови виникнення та існування 

держави). Як будь-яка праця здійснення публічної влади потребує певної 

організації - формування державних установ, становлення спеціального апарату 

(чиновників, армії, суддів і т. ін.). Поділ індивідів на тих хто управляє, та тих, 

ким управляють, передбачає існування управлінських відносин, які об'єднують 

членів суспільства публічно-владними зв'язками. Право на працю, на 

винагороду, відпочинок та ін. відображає приватні інтереси окремої особи, які 

вона, реалізує в межах трудових правовідносин з конкретною установою, в т. ч. 

і державною. Вважалось, що в умовах соціалістичного суспільства не було 

відмінностей між суспільними та особистими інтересами і тому не було підстав 

для поділу права на публічне і приватне [32, с.407].  Однак, навіть при єдності 

мети, зумовленій однаковою зацікавленістю сторін, існують певні відмінності у 

матеріальних  інтересах та методах їх досягнення [25, с.36]. Забезпечення 

суспільно-колективного і особистого інтересів досягаються різними 

юридичними засобами і правовими механізмами, тому їх правове відношення, 
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характер взаємозв'язків їх суб'єктів відбиваються у відмінностях публічного і 

приватного права. Основний метод регулювання майнових відносин 

характеризується диспозитивністю, формальною рівністю, автономністю 

сторін, зумовлює існування аналогічних принципів даної галузі права. 

Основний метод регулювання адміністративних, управлінських відносин 

характеризується жорсткою регламентацією, імперативністю. В одному 

випадку “горизонтальні” (майнові) відносини, що передбачають рівне 

становище відносно самостійних суб'єктів права, які на договірних засадах і у 

рамках закону визначають взаємні права та юридичні обов'язки. В іншому 

випадку перед нами “вертикальні” (управлінські) правовідносини, що 

передбачають відносини влади-підкорення, субординації, права, обов'язки їх 

суб'єктів прямо і вичерпно сформульовані в законах. Якщо у тій чи іншій 

сферах суспільного життя мають місце як “горизонтальні”, так і “вертикальні” 

відносини, то це означає, що регламентувати їх має і галузь, яка належить до 

приватного права, і галузь, яка належить до публічного права [141, с.53-55].

 Згідно теоретичним розробкам трудове право в системі публічного та 

приватного права є суміжною галуззю [34, с.186]. Поділ права на  публічне як 

особливість матеріалізації ідей верховенства права має визначати межі 

регулювання державно-службових відносин в першу чергу такими галузями 

права як адміністративне та трудове, зумовлювати механізм їх взаємодії з 

метою забезпечення державних інтересів та особистих інтересів працівника. Як 

зазначалось у юридичній літературі, розмежування правовідносин повинно 

здійснюватися в залежності від наявності договірних засад. Адміністративні 

відносини виникають тоді, коли правомочною стороною є орган державного 

управління, одностороннє волевиявлення якого обов'язкове для іншої сторони і 

має характер адміністративного акту [25, с.110]. Саме взаємодія і 

взаємопов'язаність зазначених сторін державно-службових відносин викликає 

об'єктивні підстави застосування відповідних методів правового регулювання, 

надання відповідних прав та обов'язків їх учасникам для реалізації певних 

повноважень (з метою досягнення конкретних соціальних цінностей, 
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результатів) і, тим самим, зумовлює  встановлення особливого статусу такої 

категорії працівників як державні службовці. 

            Професія державного службовця уявляє собою особливий різновид 

трудової суспільно необхідної діяльності людей, які володіють спеціальними 

теоретичними знаннями, навичками та уміннями, набутими в результаті 

професійної підготовки, досвіду роботи в системі державного управління. 

Такий особливий характер професійної діяльності державних службовців 

обумовлюється специфікою виконуваних ними завдань по реалізації функції 

держави, їх суспільно корисною масштабністю. Таким чином, виокремлення 

державно-службової діяльності як професії з-поміж інших видів суспільно-

корисної діяльності дозволяє визначити наступні її характеристики: по-перше, 

сферою даної професійної діяльності виступають органи державної влади; по-

друге, цей рід занять має власну назву – державна служба; по-третє, предметом 

праці означеного різновиду занять є інформація; по-четверте - продуктами 

професійної діяльності тут необхідно вважати відповідні управлінські рішення 

та їх наслідки. Поряд з специфічними характеристиками державно-службової 

діяльності, праця державних службовців має ще й суто власні професійні 

особливості, а саме: участь у владних і управлінських структурах;  можливість 

впливу на прийняття й реалізацію рішень, що виходять від держави; знання 

законодавства та неухильне виконання правових приписів; вимоги державної 

дисципліни, регламентованість апаратної роботи; уміння знаходити оригінальні 

рішення для конкретної ситуації; високий рівень відповідальності за 

управлінські рішення та дії по їх виконанню; підвищене морально-психологічне 

навантаження в процесі здійснення державними службовцями своїх посадових 

обов’язків; публічно-правовий характер відносин з громадянами і 

організаціями, з якими вони вступають у взаємодію під час виконання функцій 

державного управління. “Державні службовці виступають суб’єктами 

державного управління, знаходяться у взаємозв’язку з його об’єктами – 

суспільними, державними, муніципальними, приватними інститутами, 

організаціями, громадянами та особами без громадянства. Що ж стосується 
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сфери державного управління як професії державних службовців, то уявлення 

про неї та критерії професійного відбору відбуваються залежно від ідеалів і 

норм наукової раціональності, а також під впливом суспільно-державних 

цінностей, домінуючих політичних орієнтирів та особистісних переваг. У 

цьому сенсі значна частина вимог до професійної діяльності державних 

службовців формується виходячи з установлень політичної культури, 

управлінських здібностей і морально-вольових переваг. Сучасний корпус 

державних службовців повинен відповідати високим вимогам, що 

пред’являються до їх професіоналізму і компетентності, знанням і досвіду, 

особистим моральним, діловим, психологічним та фізичним якостям, здібності 

прогресивно мислити й уміло виконувати поставлені перед ними завданнями, 

досягаючи службово-цільової результативності” [35, с.625]. 

В процесі здійснення службової діяльності державні службовців різних 

органів і організацій вступають в специфічні відносини, зміст яких залежить від 

різновиду служби і організації, в яких здійснюється відповідна державна 

служба. “Працівники апарата управління виконують покладені на них функції 

по управлінню, знаходячись в організаційно-правових відносинах з державою і 

у трудових відносинах з органом управління, в якому вони займають штатну 

посаду і одержують заробітну плату за свою працю” [36, с.314]. Іноді їх 

називають службово-трудовими відносинами, а іноді – державно-службовими. 

Це обумовлено двоєдиною природою державної служби. “Управлінська праця  

уявляє собою сутність державної служби, складає частину або одну з сторін 

організаційної діяльності держави. Ця організаційна діяльність спрямована на 

комплектування особового складу органів управління і правове регулювання 

деражвно-службових відносин. Змістом діяльності працівників апарата 

управління як державних службовців є практична реалізація завдань і функцій 

держави на кожному етапі розвитку суспільства” [37, с.292]. Саме тому при 

розгляді державної служби важливе значення має вирішення питання при 

поняття державно-службових чи службово-трудових відносин, які завжди 

мають два аспекти. Перший аспект характеризує відносини, які виникають в 
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процесі організації державної служби, а саме – у зв’язку з підготовкою, 

добором і розстановкою кадрів, встановленням статусу державних службовців; 

в зв’язку із заміщенням посад державної служби; проведенням оцінки праці і 

просування по службі державних службовців. Такі відносини мають 

здебільшого адміністративно-правовий аспект. Другий аспект характеризує 

відносини, які складаються в ході реалізації державної служби, тобто в процесі 

діяльності працівника в середині державного органу; в процесі організації 

робочого часу та часу відпочинку; щодо дисципліни праці; в процесі 

функціонування кадрів управління поза межами цих органів; в процесі 

вирішення інших питань, пов’язаних з виникненням, розвитком і припиненням 

службово-трудових відносин. Відповідно, цю групу відносин необхідно 

віднести до галузі трудового права [38, с.44].  

Аспекти, що характеризують відносини, які виникають в процесі 

реалізації цілей, функцій та завдань державної служби в Україні, логічно 

співвідносяться з поділом відносин в цій сфері на зовнішні і внутрішні. 

Зовнішні службові відносини працівника апарата управління торкаються 

питань, стосовно яких він сам приймає управлінське рішення або здійснює 

певні управлінський дії чи операції. Зовнішні службові відносини державного 

службовця виникають як за межами органу, у штаті якого він знаходиться, так і 

у середині останнього. Зовнішніми є такі відносини, що складають сутність 

управлінської діяльності і у процесі здійснення яких працівник виступає від 

імені держави або її органу. Оскільки суб’єктом даних відносин є не сам 

працівник апарату управління, а орган управління, постільки такі відносини 

виникають на підставі норм державного, адміністративного, цивільного, 

земельного, фінансового та інших галузей права. Норми трудового права у 

зовнішніх відносинах застосовуються лише поміж працівниками органів 

управління різних рівнів однієї системи. У такому порядку, наприклад, 

вирішується питання при призначення на посаду або про звільнення з роботи 

вищестоящим органом управління керівних працівників нижчої ланки, про 

застосування до них заходів заохочення, про притягнення їх до дисциплінарної 
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відповідальності тощо. Внутрішньо-організаційні відносини, як правило, 

відносяться до трудових відносин. Внутрішні трудові відносини працівника 

апарата управління утворюються з питань їх виникнення, зміни чи припинення, 

встановлення службово-трудових функцій, організації робочого часу і часу 

відпочинку, дисципліни, оплати праці, тобто такі, які складаються між 

державним службовцем і державною інституцією в будь-якому трудовому 

колективі відповідно до норм трудового права України. Таким чином, трудовим 

законодавством встановлюються трудові зв’язки державного службовця з 

органом управління, регулюються усі питання трудової діяльності. Норми ж 

адміністративного та інших галузей права мають змістом управлінську працю 

працівника апарата управління, регулюють зовнішні управлінські зв’язки 

державних інституцій осередком діяльності своїх службовців. У зв’язку з цим 

вважаємо за доцільне внести термінологічну чіткість щодо вживання термінів 

державно-службові та службово-трудові відносини. Якщо державна служба має 

два аспекти, які торкаються зовнішньої і внутрішньої сфери діяльності 

державних службовців, то логічним буде до зовнішньої сфери діяльності 

працівників державних інституцій застосування терміну державно-службові 

відносини, тоді як до внутрішньої сфери функціонування означеної категорії 

працівників суспільного виробництва більш логічним буде вживання терміну 

службово-трудові відносини. Відповідно, правове забезпечення державно-

службових відносин буде  складатись, в основному, з норм адміністративного 

права, а службово-трудових відносин державних службовців з органами 

держави – переважно з норм трудового права. 

 Викладене дозволяє зробити декілька методологічно-теоретичних 

висновків щодо розуміння юридичної природи відносин, що виникають в 

процесі реалізації громадянами України права на працю під час проходження 

ними державної служби: 

1. Державна служба уявляє собою комплексний інститут права. Цей інститут 

складають норми різних галузей національного права, однак пріоритет відданий 

нормам трудового і адміністративного права України. Відповідно до 
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означеного в межах державної служби слід розрізняти службово-трудові та 

державно-службові відносини, які виникають в процесі організації і 

функціонування державної служби. Якщо службово-трудові відносини 

виникають у зв’язку з укладенням трудового договору чи контракту між 

громадянином України і державним органом і торкаються в основному 

встановлення, зміни і припинення умов праці службовців, то сферою дії 

державно-службових відносин є зовнішні управлінські зв’язки певних 

державних інституцій з тими чи іншими учасниками суспільних відносин. 

Звісно, що державно-службові відносини мають вторинний, похідний від 

службово-трудових відносин характер, оскільки юридичною підставою їх 

виникнення є трудовий зв’язок державного службовця з державним органом, 

підприємством, установою чи закладом.    

2. Службово-трудові відносини указаної категорії працівників відносяться 

до сфери дії трудового права України. У той же час державно-службові 

відносини є предметом регулювання адміністративного, конституційного, 

екологічного, кримінального та інших правових галузей. По суті, відносини, 

суб’єктом яких є державні службовці, мають складну структуру і специфічний 

суб’єктний склад. Як носій владних повноважень, він може бути суб’єктом 

трудових і державно-управлінських відносин, що залежить від сфери реалізації 

означених повноважень. У свою чергу, це обумовлює комплексний характер 

правового статусу даної категорії працівників, який, за думкою окремих 

авторів, “інтегрує в себе адміністративно-правовий і трудоправовий статуси” 

[39, с.63], а праве регулювання останнього являє собою типовий випадок 

перекрученої взаємодії норм різних галузей права в певній сфері діяльності. 

Складовими частинами правового статусу даної категорії працівників є трудова 

правосуб’єктність та їх права і обов’язки набуті після укладення трудового 

договору (контракту) про службу в тому або іншому державному органі, 

підприємстві, установі чи закладі. 

3. Державна служба, як різновид трудової діяльності, поряд з загальними 

і універсальними елементами структури людської діяльності і праці – суб’єкт, 
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об’єкт (предмет), мета, засоби, результат, власне процес діяльності та її умови – 

має свої характерні риси, ознаки, властивості, які дозволяють визначати 

останню як особливий різновид праці, специфічне його виявлення. Дійсно, 

праця державних службовців у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності 

держави характеризується спрямованістю на задоволення потреб суспільства, 

на досягнення корисних і необхідних для побудови демократичної, правової, 

соціальної держави України результатів. Водночас, така служба здійснюється 

спеціально уповноваженими суб’єктами – представниками влади; об’єктом 

управління, впливу є інші учасники суспільних відносин; метою – здійснення 

на практиці функцій держави за допомогою управлінсько-юридичних засобів, 

способів та прийомів. 

4. Службово-трудове правовідношення ґрунтується на вільному 

волевиявленні його сторін. Це один із найважливіших принципів трудового 

права, який знайшов своє втілення в положеннях Закону України “Про 

державну службу”, де нормативно закріплені виключно добровільні засади 

прийняття на державну службу. Тільки за взаємною згодою сторін такого 

правовідношення воно може виникнути, можна буде змінити його зміст чи 

припинити. Лише в разі порушення правовідношення однією із сторін, 

потерпіла сторона має право припинити його за підставами і в порядку, 

передбаченому законодавством або угодою між ними. Жодна із сторін не може 

нав'язати свою волю іншій. Тільки у ситуації, яка загрожує існуванню 

службово-трудового правовідношення, здоров'ю службовця та в інших 

передбачених законодавством випадках, - працедавець має право, з належними 

гарантіями для працівника, перевести його на необумовлену трудовим 

договором (контрактом про службу) роботу.  

5. Враховуючи зміст принципу свободи праці, норми ст. 43 Конституції 

України [40], ст. 31 КЗпП України [135], найближчим часом необхідно внести 

доповнення до спеціального законодавства про працю державних службовців 

(Закону “Про державну службу”) про недопустимість переведення, 

переміщення службовців на іншу роботу без його згоди, за виключенням 
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випадків, передбачених законом. Треба також привести у відповідність до 

діючого законодавства про працю (ст. 32 КЗпП України) понятійний апарат 

(насамперед, такі поняття, як переводи та переміщення по службі), що 

використовується в Законі “Про державну службу” та підзаконних нормативно-

правових актах, які регламентують порядок та умови проходження державної 

служби. Доцільно було б зазначити в Законі “Про державну службу”, що 

службово-трудові відносини між державним службовцем і роботодавцем 

виникають на підставі трудового договору, а у встановлених трудовим 

законодавством випадках - строкового трудового договору або його особливого 

різновиду - контракту про службу в державних органах. Такі правовідносини 

відносяться до категорії складних, мають складний характер: вони не 

вичерпуються наявністю між сторонами якогось одного суб'єктивного права чи 

обов'язку.  

6. Специфічною рисою службово-трудових правовідносин державних 

службовців є особистий характер їх прав і обов'язків, що включаються в його 

зміст. Державу, для забезпечення належного проходження процесу праці, 

служби і досягнення відповідного результату роботи цікавить не будь-який 

працівник. Необхідний той громадянин, який має відповідні якості. Це й 

обумовлює особливості правового статусу державних службовців, зміст 

службово-трудового правовідношення. Спеціальне трудове законодавство про 

працю державних службовців наділяє особу, яка досягла 18-річного віку, 

службово-трудовою праводієздатністю, що має такий зміст: 

а) дає працедавцеві і громадянинові право укладати трудовий договір, 

контракт про службу особисто, без посередників, щоб перший міг добрати 

належного працівника, який би за своїми моральними, діловими та особистими 

якостями давав можливість досягти кінцевого результату праці за службово-

трудовим правовідношенням; 

б) тільки праводієздатна особа має право в трудовому договорі, контракті 

про службу особисто, без посередників, обумовити свою службово-трудову 

функцію, обов'язки та інші умови служби, матеріального забезпечення тощо;
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 в) державний службовець особисто (персонально) повинен виконувати 

свою роботу і не може передоручати це іншій особі, оскільки адміністрація 

державного органу розраховує тільки на ділові якості даного працівника, 

відібраного нею для виконання обумовленої в трудовому договорі, контракті 

про службу роботи; 

г) службовець особисто зобов'язаний нести відповідальність за 

невиконання чи неналежне виконання прийнятих на себе службово-трудових 

обов'язків, за заподіяну ним державі чи органу майнову шкоду. Особиста, 

персональна відповідальність державного службовця - одна з властивостей 

службово-трудового правовідношення. Вона є гарантією, яка захищає його від 

відповідальності за чужу вину, за вину інших працівників, в тому числі і 

працедавця чи інших керівників процесу праці.  

7. Державна служба є елементом особливої системи управління, яка 

повинна відповідати вимогам відповідної централізації, єдиноначальності, 

субординації, суворої дисципліни. Невиконання наказів або халатне 

відношення працівників до службово-трудових обов'язків спричиняє за собою 

не тільки моральний осуд, як у звичайних трудових колективах, але і сувору 

відповідальність. Крім того, деякі державні службовці є представниками 

державної влади (наприклад працівники органів внутрішніх справ, податкової 

міліції та ін.), що вимагає від останніх високої дисциплінованості та 

безперечного дотримання у своїй службовій діяльності принципу законності.  

8. Колективи органів державної служби відрізняється від багатьох інших 

трудових колективів за своїми соціально-психологічними параметрами. 

Соціологія і соціальна психологія підрозділяють людські спільності на 

гомогенні (однорідні) і гетерогенні (різнорідні) [41, с.57]. Деякі колективи 

гомогенні, наприклад, за віковими, статевими ознаками, інші - за однаковим 

рівнем освіти, треті — за фаховою ознакою. Колективи державної служби 

гетерогенні майже за всіма параметрами. В них працюють особи різного віку й 

освіти, різних професій і фахів (так, наприклад за статистичними даними [42, 

с.202], в органах внутрішніх справ України працюють фахівці понад 1500 
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спеціальностей, люди з різними психофізіологічними особливостями, 

характерами і здібностями). Гетерогенність колективів державної служби - 

обов'язкова умова їх ефективної роботи. На відміну від більшості інших 

трудових колективів, державна служба пред'являє більш формалізовані і 

жорсткі вимоги до поведінки в побуті, проведення дозвілля, зв'язків і знайомств 

членів трудових колективів – державних службовців, причому в багатьох 

трудових колективах ця сторона життя піддається значному контролю і 

неформальній регламентації. 

9. Службово-трудовим правовідносинам державних службовців 

притаманний тривалий, безперервний характер їх існування. Вони не 

припиняються після виконання службовцем певної дії, операції або службового 

завдання, оскільки він вступає в ці правовідносини для виконання визначеного 

роду роботи (служби), службово-трудової функції. Правовідносини деяких 

державних службовців також не припиняються і після закінчення робочого дня, 

у період щотижневих днів відпочинку, святкових днів, відпусток. Наприклад, 

працівники органів внутрішніх справ крім виконання своїх безпосередніх 

обов'язків повинні виконувати  також загальні обов'язки працівників міліції. 

Так, у ст. 10 Закону України “Про міліцію” [43]  передбачено, що “працівник 

міліції на території України незалежно від посади, яку він займає, 

місцезнаходження і часу в разі звернення до нього громадян або службових 

осіб з зайвою чи повідомленням про події, які загрожують громадській безпеці, 

або у разі безпосереднього виявлення таких зобов'язаний вжити заходи до 

попередження і припинення правопорушень, рятування людей, надання 

допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які 

вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це в 

найближчий підрозділ міліції”. Безумовно, це положення Закону породжує 

низку проблем щодо нормування праці, працівників органів та підрозділів 

системи МВС України. 

 10. Службово-трудове правовідношення — результат індивідуального 

правового регулювання таких правовідносин. Службово-трудові відносини 
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державних службовців регулюються різними правовими джерелами. При 

адміністративній системі основним і панівним джерелом було централізоване 

законодавче регулювання. Поширення набуло підзаконне регулювання. 

Сторони службово-трудового правовідношення, по суті, не мали права їх 

регулювати, а повинні були лише виконувати приписи закону і численних 

підзаконних нормативних актів. Нині становище в правовій політиці дещо 

змінилося: акцент у правовому регулюванні поступово зміщується з 

централізованого на децентралізоване, з законодавчого на договірне — в 

порядку соціального партнерства, з нормативного на індивідуально-

зобов'язувальне - трудовий договір, контракт про службу. Таким чином, 

змінюється юридичне значення службово-трудового правовідношення: воно 

стає ядром спеціального законодавства про працю державних службовців, а 

саме: головним джерелом індивідуально зобов'язувального правового 

регулювання службово-трудових відносин. Саме такий підхід, на нашу думку, 

дає можливість врахувати індивідуальні якості окремо взятого державного 

службовця: талант, здібності, уважність, професіоналізм, освіту досвід, 

старанність, ініціативність, діловитість, результативність, ефективність в роботі 

тощо, і у зв'язку з цим встановити оплату праці, надання відповідних пільг і 

переваг, підвищення по службі чи посаді. Жорстке ж нормативне регулювання 

не дає широких можливостей і не створює такої зацікавленості сторін у 

досягненні кінцевого результату праці, а отже і ефективності службово-

трудової діяльності. 

11. Службово-трудові правовідносини державних службовців мають 

складну структуру і специфічний суб'єктний склад: службовець, будучи 

суб'єктом службово-трудових відносин, може виступати і як учасник державно-

управлінських відносин у залежності від сфери реалізації зазначених 

повноважень. Так, владні, управлінські відносини, що виникають із трудового 

договору (контракту про службу) і не виходять за межі координації спільної 

праці державних службовців, будуються по лінії організації і управління 

спільною працею, реалізуються в рамках трудового колективу і носять характер 
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трудового, службового, а не державного, адміністративного управління. Ці 

обставини й обумовили їх місце як організаційного елемента службово-

трудових правовідносин і, приналежність саме до предмета трудового права, а 

не адміністративного, конституційного й інших галузей права [44, с.40].  

Відносини, що виникають з приводу здійснення державним службовцем 

державно-управлінської, юридично-владної функції і утворюються за межами 

трудового колективу органу чи підрозділу, в якому він працює, є відношеннями 

“із зовнішнім середовищем”. Такі відносини дійсно є комплексним правовим 

інститутом і регламентуються нормами відповідних галузей права. Це 

обумовлює комплексний характер правового статусу цієї категорії працівників, 

державних службовців.          

 Підсумовуючи сказане можна зазначити, що державна служба є 

сукупністю суспільних відносин, врегульованих нормами права, що виникли із 

застосування праці в сфері державної діяльності. Це перш за все, двосторонні 

правовідносини державного службовця з державним органом, установою, 

організацією по встановленню і  виконанню трудових функцій за посадою,  що 

передбачена у штатному розкладі державної структури (трудові 

правовідносини), особливість яких зумовлюється змістом, праці державних 

службовців, що полягає у реалізації організаційно-владних повноважень або 

здійсненні професійної діяльності в межах компетенції державних структур, 

яка передбачає встановлення інших правовідносин здебільшого 

адміністративно-правових (односторонніх правовідносин, заснованих на зв'язку 

“влади-підкорення”). Таким чином, службово-трудові правовідносини 

державних службовців — це двосторонні відносини по виконанню за 

винагороду роботи за обумовленою спеціальністю, кваліфікацією або посадою, 

з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, що виступають формою 

закріплення суб'єктивних трудових прав і обов'язків. 
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1.3. Поняття та елементи статусу державного службовця органів 

внутрішніх справ 

 

Кожен державний службовець має визначений правовими актами 

держави і її суб’єктів статус, який є центральним елементом правового 

інституту державної служби, так як всі інші елементи призвані “обслуговувати” 

функціонування державної служби і службовців (кадрового персоналу). Такі 

елементи правового інституту державної служби конкретизують, уточнюють 

статус державних службовців і дозволяють в повній мірі реалізувати його 

потенціал. Отже, статус – категорія не тільки багатоаспектна, але і 

багатоелементна. Це правовий інститут, що має складну структуру і викликає 

певні труднощі при її аналізі. 

Статус державних службовців знайшов своє вираження в ІІІ розділі 

Закону України “Про державну службу”. Серед основних елементів статусу 

державного службовця, Законом виділені загальні обов’язки, права державних 

службовців, особливості їх дисциплінарної відповідальності. Окремо виділені 

обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу, а також необхідність 

декларування доходів особами, які претендують на зайняття посади державного 

службовця [3]. Для чіткого визначення статусу державного службовця, на нашу 

думку, доцільно виділити серед елементів його статусу загальні та особливі 

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

економічне забезпечення та відповідальність. 

Статус державних службовців залежить від умов, в яких проходить 

державна служба. Тому особливості статусу державного службовця можуть 

визначатися і суспільно-політичною або державно-правовою ситуацією, що 

виникає об’єктивно, наприклад введення режиму надзвичайного стану, 

мобілізація; інші встановлені спеціальними законами адміністративно-правові 

режими. В цих випадках зміст статусу державного службовця може 

змінюватися; службовці можуть отримувати додаткові права, повноваження; 
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для них можуть встановлюватися особливі умови проходження служби і 

юридичної відповідальності. 

Працівники органів внутрішніх справ являють собою особливий 

різновид державних службовців. Вони виконують управлінські та 

правоохоронні функції, мають відмінний від інших службовців правовий 

статус, здійснюють від імені і за дорученням держави виконавчо-розпорядчі 

повноваження правоохоронного характеру. Окрім того вони вступають у 

правові відносини, які випливають із змісту їх службових повноважень не лише 

в середині органу чи підрозділу, але й зовні, тобто вступають у відносини з 

громадянами, іншими державними та недержавними органами. Виступаючи в 

означених відносинах від імені держави, вони можуть застосувати заходи, 

необхідні для виконання законних вимог, зокрема заходи примусового 

характеру. Отже, працівники органів внутрішніх справ наділяються державно-

владними повноваженнями і здатні проводити в дію механізм державного 

примусу. Владна природа службових повноважень забезпечує реальну і 

необхідну можливість для даної категорії державних службовців впливати на 

поведінку суб’єктів суспільних відносин для досягнення соціально-корисного 

результату, забезпечує обов’язковість їх підпорядкування законним вимогам і 

розпорядженням. 

Особи рядового і начальницького складу здійснюють свою трудову 

діяльність безпосередньо через інститут державної служби. Державна служба у 

даному аспекті являє собою певну форму трудових відносин у суспільстві. 

Водночас працівники органів внутрішніх справ не просто службовці апарату 

управління - вони є особами, які займають визначену законодавством соціальну 

і державно-правову позицію і тому наділяються спеціальними правовим 

статусом. Службовці органів внутрішніх справ – це насамперед громадяни, які 

працюють в цих органах, апаратах, підрозділах і службах на певних посадах в 

основному за призначенням з оплатою за працю із коштів державного бюджету 

чи за рахунок підприємств, організацій і громадян за надані послуги. Вони 

діють за дорученнями і від імені держави відповідно до посадових повноважень 
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в цілях практичного здійснення покладених нормативно-правовими актами 

України обов’язків щодо охорони громадського порядку та забезпечення 

громадської безпеки і боротьби з різного роду правопорушеннями.  

У науковій літературі розрізняють загальний, спеціальний та 

індивідуальний статуси [12, с.485; 13, с.413]. Загальний статус особи 

визначається Основним Законом держави та конституційними законами. Він 

є загальним, узагальненим і однаковим для усіх незалежно від 

національності, релігійних переконань, соціального стану; характеризується 

стабільністю й визначеністю; передбачає рівність прав та обов’язків 

громадян, рівність усіх перед законом; є базовим для інших різновидів 

правового статусу; слугує основною для набуття конкретних суб’єктивних 

прав і обов’язків та реалізації відповідальності. Спеціальний статус 

характеризує представника тієї або іншої соціальної групи, який наділений 

згідно з законами та іншими нормативними актами спеціальними, 

додатковими правами, обов’язками, обмеженнями та відповідальністю. Цей 

вид правового статусу обумовлений особливостями стану особи і потребами 

його функціональної спеціальної активності, наприклад, студент, пенсіонер, 

посадова особа, державний службовець. Спеціальний статус доповнює або 

обмежує загальний правовий статус. На відміну від загального статусу, 

спеціальний статус має мінливий характер. Індивідуальний статус являє 

собою сукупність персоніфікованих прав та обов’язків в їх конкретних, 

природних та набутих здібностях і особливостях (стать, вік, сімейний стан, 

релігійні переконання). Він також має більш рухомий, ніж загальний 

правовий статус, характер: змінюється відповідно до тих змін, які 

відбуваються у житті людини. 

Вище означені статуси не існують відокремлено один від одного, вони 

перебувають у постійній взаємодії, вони є неподільними. Загальний правовий 

статус у всіх громадян  - один, спеціальних статусів – багато, індивідуальних 

– стільки, скільки осіб мешкає в державі. Як наслідок, правовий стан 

конкретної фізичної особи може розглядатись як сума загального, 
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спеціального та індивідуального статусів. Спеціальні статуси конкретизують 

загальний правовий статус на рівні окремих соціальних груп. Спеціальні 

статуси можуть знаходитися як в межах однієї галузі права, наприклад, 

державно-правовий статус депутата, статус підприємця, трудовий стаж 

пенсіонера, так і мати комплексний характер (статус посадової особи, 

неповнолітнього, військовослужбовця, державного службовця, працівника 

органів внутрішніх справ) [13, с.414]. 

Спеціальний правовий статус мають і державні службовці, які займають 

посади в органах внутрішніх справ. “Державний службовець має певний 

правовий стан (правовий статус). Для нього визначені особливі умови вступу на 

державну службу, проходження і припинення служби. Державні службовці 

органів та підрозділів системи МВС України реалізують свої повноваження і 

функції як усереднені органів внутрішніх справ, так і щодо зовнішніх суб’єктів 

права (громадян, інших організацій). Ставши державним службовцем, 

працівник органів внутрішніх справ включається в складний організм, який 

можна представити у вигляді схеми, що складається з таких елементів: займаної 

державної посади; входження у встановлений штат державних службовців; 

особливе місце державного службовця органів внутрішніх справ, що 

визначається конкретними посадовими обов’язками, що встановлюють 

найменування цього державного службовця – керівник, посадова особа, 

представник влади і т. д [45, с.318].  

Специфічним є наявність у працівників органів та підрозділів системи 

МВС України адміністративно-правового статусу, який характеризується 

тим, що: а) їхні права та  обов'язки встановлюються, як правило, у межах 

компетенції органів, в яких вони перебувають на державній службі;  б) 

діяльність державного службовця органів внутрішніх справ 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 
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обов'язки - правами, бо інакше обов'язки неможливо буде здійснити; г) 

здійснення службовцем органів внутрішніх справ своїх прав та обов'язків 

гарантується законодавством; д) законні приписи і вимоги працівника 

органів внутрішніх справ повинні виконуватися всіма, кому вони адресовані; 

є) вони мають право на просування по службі, тобто на службову кар'єру; ж) 

передбачені обмеження його загальногромадських прав з метою 

ефективності службової діяльності; з) для них передбачені певні пільги, а 

також підвищена відповідальність за вчинення правопорушень [46, с.145].  

Правовий статус державного службовця органів внутрішніх справ 

виникає на основі відповідного законодавства у зв’язку з заміщенням державної 

посади. Саме певна посада є базою для характеристики правового статусу 

працівника органів внутрішніх справ. По суті правовий статус державного 

службовця органів внутрішніх справ  – це встановлені і гарантовані державою 

заходи обов’язкової та можливої його поведінки в сфері державно-службових 

відносин. З їх зміною трансформується і правовий статус працівника органів 

внутрішніх справ (наприклад, підвищення, пониження, звільнення, відставка, 

вихід на пенсію). Вбачається, що характер і зміст правового статусу державних 

службовців органів внутрішніх справ прямо залежить від нормативно-

встановлених цілей, функцій і завдань останніх. Ціллю є майбутній результат, 

досягнення якого прагне суб'єкт. Ціль прийняття конкретного закону чи 

підзаконного акту, утворення та функціонування державних органів, інших 

суб'єктів права повинна бути сформульована в преамбулах або загальних 

статтях нормативного акту [47, с.333].   

Правовий статус працівників органів внутрішніх справ є проявом їх 

правового статусу як громадян України в галузевому розрізі, який характеризує 

їх як осіб, що проходять службу в органах та підрозділах системи МВС 

України. Ця проблема, якщо брати її в повному обсязі, є надзвичайно широкою, 

багатоаспектною й комплексною. Її можна розробляти в багатьох напрямах і в 

різних аспектах: загальна характеристика правового статусу, гарантії його 

здійснення, механізми й способи захисту, співвідношення з обов’язками, шляхи 
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подальшого розвитку статусу, місце й роль у механізмі правового регулювання 

і співвідношення з соціальним статусом. 

У науковій літературі вважається, що основу правового статусу 

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

права; обмеження; гарантії; економічне забезпечення [48, с.54]. Петришин О.В. 

до елементів правового статусу державних службовців відносить: а) юридичні 

державно владні повноваження, б) юридичну відповідальність [49, с.41]. 

Окремо виділяється правовий статус особи у сфері праці, який включає в себе, 

за Кондратьєвим О.О., “...правосуб’єктність, основні (статутні) трудові права та 

обов’язки, гарантії цих прав і відповідальність за невиконання обов’язків” [50, 

с. 3, 4]. Ю.П. Битяк відносить до елементів правового статусу посадової особи 

трудову правосуб'єктність працівників, їх основні трудові права та обов'язки, 

гарантії цих прав і відповідальність за невиконання обов'язків [51, с.43]. У свою 

чергу В.М. Манохін включає до статусу службовця завдання за посадою, його 

основні функції, права й обов'язки, правові форми діяльності службовців, 

порядок взаємовідносин за посадою [52, с.97-99]. A.M. Костюков виділяє такі 

фактори, що характеризують правове становище державного службовця: 

правосуб'єктність, завдання за посадою, основні функції, права й обов'язки, 

гарантії, правові форми діяльності, порядок взаємовідносин за посадою, 

відповідальність [53, с.21]. Наприклад, ......... визначає правовий статус 

працівника органів внутрішніх справ як врегульоване нормами права його 

положення відносно інших працівників в окремо взятому підрозділі, органі чи 

службі системи МВС України, що характеризується такими складовими 

елементами: найменування посади; посадові функції; повноваження (права та 

обов'язки) працівника органів внутрішніх справ; нормативно закріплені 

структурно-функціональні зв'язки посадових осіб; відповідальність [54, с. 21-

22]. 

Однак тут треба розуміти, що не всі фактори, які характеризують правове 

становище державного службовця, є одночасно елементами його статусу. 

Зокрема, до його складу не входить адміністративна правосуб'єктність, що 
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виникає з моменту заміщення посади в апараті управління. Здатність 

державного службовця мати і самостійно здійснювати права та обов'язки 

просто відображається в її повноваженнях [55, с.117-121].  Тому для визначення 

правового статусу працівника органів внутрішніх справ варто обирати лише 

деякі з цих елементів. 

Таким чином, усі існуючі в науковій літературі підходи щодо виділення 

складових елементів статусу державного службовця, доцільно згрупувати за 

об’єктами їх дослідження: 

- по-перше, це складові статусу державного службовця:  завдання по 

посаді; функції; відповідні їм права та обов’язки; правові форми діяльності 

державного службовця; порядок взаємовідносин по посаді (В.М.Манохін) [56, 

с.97-98];  обов’язки, права, відповідальність, що випливають з посади (Л.А. 

Сергієнко) [57, с.42]; службова функція з комплексом прав, обов’язків, 

відповідальності; професійно-кваліфікаційні вимоги по посаді; спосіб 

зарахування на службу; службові зв’язки підпорядкування та координації 

(В.О.Воробйов) [58, с.23-29]; 

- по-друге, складові статусу адміністрації:  цілі, функція, компетенція;  

взаємовідносини з місцевим радами; вищими ланками управління, трудовим 

колективом (М.Г.Шульга) [59, с.11-21]; 

- по-третє,  складові статусу посадових осіб: юридичні, державно-владні 

повноваження та юридична відповідальність (О.В.Петришин) [60, с.5-12]; 

найменування посадової особи; місце в службовій ієрархії; функції; 

повноваження; гарантії реалізації повноважень; відповідальність 

(О.М.Костюков) [61, с.12-16]. 

Як бачимо позиції вчених з приводу досліджуваної проблеми 

неоднорідні. На основі проведених досліджень, можна зробити висновок, що 

статус державного службовця виникає на основі відповідного законодавства у 

зв’язку із заміщенням посади. Вважаємо, що основу статусу державного 

службовця органів внутрішніх справ складають шість груп державно-

службових норм, що визначають обов’язки, права, обмеження, гарантії, 
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економічне забезпечення, відповідальність. Окремими пунктами нами 

пропонується ввести до складу елементів статусу державного службовця його 

професійну компетентність та морально-правові вимоги до поведінки 

працівників органів внутрішніх справ.  

Отже, правовий статус працівника органів внутрішніх справ - це 

визначена у нормативно-правових актах система прав, свобод, обов’язків, 

обмежень, морально-правових вимог і гарантій професійної діяльності окремої 

категорії працівників служб та підрозділів системи МВС України, що 

виконують правоохоронні завдання в сфері охорони громадського порядку, 

забезпечення громадської безпеки та боротьби з правопорушеннями, їх 

соціально-правовий захист і особливості юридичної відповідальності.  

Аналізуючи таку систему елементів статусу державного службовця 

органів внутрішніх справ можна встановити, що розмежування його обов’язків 

несе за собою встановлення його прав, наявність обов’язків і прав породжує 

різноманітні обмеження, а також потребу у гарантіях і економічному 

забезпеченні. Тому сукупність обов’язків, прав, обмежень, гарантій і 

економічного забезпечення визначає основний зміст державно-службових 

відносин працівників органів внутрішніх справ. Разом з тим, обов’язки, права, 

обмеження, гарантії і економічне забезпечення встановлюються не для кожного 

працівника органів внутрішніх справ персонально, а для посади, яку він 

заміщує, і тому є похідними від завдань і функцій органу чи підрозділу системи 

МВС України. Ці обов’язки, права, обмеження, гарантії і економічне 

забезпечення, відповідальність тощо диференціюються на три групи: загальні, 

особливі та спеціальні (конкретні), про що більш детальніше мова буде йти у 

подальшому. 

Статус державного службовця органів внутрішніх справ характеризується 

певним змістом. Зміст діяльності державного службовця визначається не 

особистістю конкретної людини, а його посадою. Приймаючи рішення та 

здійснюючи його, державний службовець виражає не тільки власну волю, 

оскільки волю колективу, який вона представляє. Крім того, за свою поведінку 
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державний службовець відповідає не лише сам, але й організація, яку він 

представляє. Тому, статус службовця визначається саме займаною посадою, в 

якій об’єктивізується його функціональна роль, місце в державному органі та в 

системі відповідних органів [62, с.10-12]. 

Щодо визначення статусу державного службовця органів внутрішніх 

справ окреслились чотири основних позиції: 

а) це загальне юридичне положення працівника як громадянина у сфері 

суспільних відносин (С.С.Алексєєв, В.М.Манохін, О.В.Смірнов) [63, с.146; 64, 

с. 7- 11; 65, с.42]; 

б) це спеціальне (відносно статусу громадянина) його положення як 

працівника апарату, особи, яка займає певну посаду і перебуває на державній 

службі (М.Г.Матузов, М.П.Орзіх, В.І.Новосьолов, І.К.Совєтов) [66, с.176; 67, с. 

9-10; 68, с.23-27]; 

в) це поєднання двох вищевказаних аспектів ( Л.А.Сергієнко ) [69, с.33]; 

г) це елемент його правосуб’єктності (В.О.Воробйов) [70, с.11-15]. 

На наш погляд, при дослідженні теоретико-правових аспектів статусу 

державного службовця органів внутрішніх справ, найбільш вдалою є позиція, 

що поєднує два перші вищевказані аспекти. Оскільки саме тут визначається 

спеціальний статус державного службовця органів та підрозділів системи МВС 

України як працівника, особи, яка займає певну посаду і перебуває на 

державній службі, і, водночас, не заперечуються елементи статусу 

громадянина. 

Як було з’ясовано вище, правовий статус працівника органів внутрішніх 

справ визначається саме займаною посадою, в якій відображаються його 

функціональна роль та місце в органі внутрішніх справ. З цього приводу В.М. 

Манохін [52, с.72], Д.М. Бахрах [71, с.10-11], В.К. Колпаков [72, с.141] 

зазначають, що посада в державних органах розуміється як найпростіший 

елемент, клітинка управлінської структури. Державно-службова посада - це 

частина організаційної структури державного органу (організації), відособлена і 

закріплена в офіційних документах (штатах, схемах, посадових окладах), з 
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відповідною частиною компетенції державного органу (організації), що 

надається особі - державному службовцю з метою її практичного здійснення. 

[71, с.10]. 

Кожна посада в органах внутрішніх справ утворюється в 

розпорядницькому порядку. Правовими актами визначається її назва, місце в 

службовій ієрархії (кому вона підлегла, хто підлеглий їй), порядок заміщення. 

Вона включається в штатний розклад і в єдину номенклатуру посад державних 

службовців. Посади органів внутрішніх справ мають свої найменування 

(рядовий, молодший, середній, старший, вищий начальницький склад). Посада 

для правового статусу працівника органів внутрішніх справ є синтезом її 

організаційно-правового становища і складається з двох частин: службової та 

особистої. Службові права та обов'язки державного службовця органів 

внутрішніх справ - це право видавати індивідуальні акти у вигляді наказу, 

застосовувати заходи примусу, дотримуватися внутрішнього розпорядку дня 

тощо. У свою чергу особисті права виражаються крізь призму регламентації 

становища державного службовця  органів внутрішніх справ (розмір відпустки, 

пільги, компенсації, гарантії та ін.).  

Таким чином, правове становище працівника органів внутрішніх справ 

залежить від того, як регулюється його правова сфера службової діяльності. 

Проблема полягає в тому, як виконуються управлінські функції. Вона 

стосується насамперед порядку проходження служби в органах внутрішніх 

справ. Розвиток законодавства України в цьому напрямку повинен припускати 

вироблення конкретних критеріїв на просування по службі, підвищення 

заробітної плати, удосконалення структури органів внутрішніх справ, 

укомплектування технікою, модернізацію прийомів службової діяльності тощо.  

Специфіка виконуваних задач, державних функцій і повноважень, що 

реалізуються державними службовцями, і обумовлює особливості статусу 

різних категорій державних службовців органів внутрішніх справ. Особливості 

статусу різних категорій працівників органів внутрішніх справ в великій мірі 
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визначається покладеними на них обов’язками і характером службових 

повноважень, специфікою діяльності певних служб та підрозділів.  

Складовою правового статусу працівника органу системи Міністерства 

внутрішніх справ є трудова правосуб'єктність, що виникає після укладення 

контракту. Трудова правосуб'єктність може бути загальною й спеціальною. 

Відповідно до цього треба відрізняти загальний та спеціальний трудовий 

статус. Останній становить реалізацію загального правового статусу щодо 

внутрішньовидових особливостей суб'єктів. Часто спеціальна правосуб'єктність 

доповнює, деталізує загальну правосуб'єктність. Але може бути й більш 

складна взаємодія, коли спеціальний статус впливає на загальний, обмежуючи 

його. Працівник органу внутрішніх справ стає учасником владних відносин у 

зв'язку із укладенням контракту й виникненням на цій підставі трудових 

стосунків. Без трудових правовідносин неможливе виникнення управлінських 

(адміністративних) юридично-владних відносин. Відтак відносини, що 

виражають адміністративно-правові форми реалізації виконавчої влади, 

управлінських функцій, учасником яких стає працівник міліції при здійсненні 

своїх посадових повноважень, є похідними від трудових правовідносин. Отже, 

реалізація суб'єктами службово-трудових відносин, функціональних владних 

повноважень має за основу трудову функцію, яка доповнюється елементами 

адміністративної. Таким чином, вихідним рівнем правового регулювання 

службово-трудових відносин працівників міліції необхідно вважати загальне 

трудове законодавство. Для виникнення у працівників трудових прав та 

обов'язків достатньо укласти трудовий договір. Тому правовий рівень Кодексу 

законів про працю треба прийняти за вихідний момент диференціації 

регулювання діяльності будь-яких суб'єктів. Диференціацію правового 

регулювання кадрів системи органів Міністерства внутрішніх справ треба 

проводити у випадку, коли цього об'єктивно вимагають специфічні особливості 

їх праці, цілі та завдання державної служби, і в межах, що окреслені 

відповідними загальними нормами. У деяких же випадках, коли умови 

діяльності тягнуть погіршення стану працівників органів внутрішніх справ 
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щодо трудового законодавства, необхідно передбачати, на рівні спеціального 

юридичного акта або Кодексу законів про працю, реальні мінімальні 

компенсації в сфері їх відпочинку, матеріального забезпечення та ін. 

Правовий статус працівників міліції має складний, багатогранний 

характер: з одного боку працівник є представником озброєного органу 

державної виконавчої влади, посадовою особою, а з іншого є особою найманої 

праці - суб'єктом службово-трудових відносин, які виникають при проходженні 

державної служби в органах внутрішніх справ. Як працівник системи МВС, він 

позбавлений права займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо і 

через посередників, або сприяти в ній іншим особам, приймати подарунки чи 

послуги в зв'язку зі своєю службовою діяльністю, бути членом політичних 

організацій і рухів, брати участь у страйках та інше. Існують також специфічні 

вимоги, притаманні тільки професії працівника органів внутрішніх справ. В той 

же час ст. 15 Положення про проходження служби рядовим і начальницьким 

складом ОВС [73] надає право працівнику на роботу за сумісництвом 

безпосередньо в органах внутрішніх справ, а в окремих випадках, на 

підприємствах, в установах та організаціях інших міністерств і відомств, 

відповідно до порядку та умов, передбачених законодавством для працівників і 

службовців. З метою упорядкування надання права на роботу за сумісництвом, 

доцільно розробити і законодавче закріпити перелік підрозділів органів 

внутрішніх справ, працівникам яких дозволяється така робота, а також перелік 

посад, які вони можуть обіймати. 

Немаловажним є момент про набуття статусу державного службовця 

органів внутрішніх справ, який не завжди вирішувався в законодавстві України. 

Тому доцільно врахувати досвід зарубіжних країн, де державний службовець 

набуває статусу з моменту початку виконання службових обов’язків, з моменту 

видання наказу або іншого адміністративного акту про заміщення державної 

посади (з моменту призначення на посаду, з моменту затвердження результатів 

конкурсу про заміщення вакантної посади, з моменту підведення підсумків 

обрання, з моменту заключення контракту, з моменту прийняття присяги 
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службовцем на вірність державі). На наш погляд, слід законодавчо визначити, 

що статус державного службовця органів внутрішніх справ, останній набуває з 

моменту заключення трудового договору або видання наказу про призначення 

на посаду в органі чи підрозділі системи МВС України, тобто з моменту 

юридичного встановлення можливості застосування до нього мір 

відповідальності.  

Немаловажне значення для практики має визначення моменту втрати 

статусу державним службовцем органів внутрішніх справ. Так, наприклад, 

відповідно до Положення про проходження служби рядовим та начальницьким 

складом органів внутрішніх справ [73] особи рядового і молодшого 

начальницького складу звільняються зі служби в запас (з постановкою на 

військовий облік): за віком – при досягненні 45-літнього віку для чоловіків і 40-

літнього віку для жінок; через хворобу – у разі визнання їх непридатними до 

військової служби в мирний час (у військовий час обмежено придатними 2-го 

ступеню) за рішенням військово-лікарської комісії; через обмежений стан 

здоров’я у разі визначення їх придатними до військової служби поза строєм у 

мирний час (у військовий час обмежено придатними 1-го ступеню) за рішенням 

військово-лікарської комісії при неможливості використання їх на службі у 

зв’язку з відсутністю відповідних вакантних посад; за вислугою строку служби, 

передбаченого договором (контрактом), якщо особи рядового і начальницького 

складу не виявляють бажання продовжувати службу; через службову 

невідповідність; за порушення дисципліни; за власним бажанням – при 

наявності поважних причин, що перешкоджають виконанню службових 

обов’язків; через скорочення штатів – при відсутності можливості подальшого 

використання на службі.  

Статус держаних службовців органів внутрішніх справ змінюється також 

із настанням нових умов проходження державної служби. Наприклад, 

підвищення по службі надає працівнику органів внутрішніх справ додаткові 

повноваження, права і обов’язки; встановлюються і додаткові заборони і 
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обмеження по службі, особливості процедури притягнення до дисциплінарної 

відповідальності. 

Органи внутрішніх справ, у тому числі їх посадові особи, виконують 

завдання держави, спрямовані на забезпечення особистої безпеки громадян, 

вони попереджають і припиняють злочини, охороняють громадський порядок і 

забезпечують громадську безпеку, надають допомогу в межах, установлених 

чинним законодавством, громадянам і посадовим особам, підприємствам, 

установам, організаціям і громадським об'єднанням у здійсненні їх законних 

прав та інтересів. З метою успішного виконання цих завдань, треба докорінно 

поліпшити не лише форми і методи боротьби органів внутрішніх справ зі 

злочинністю, але й кардинально змінити їх організаційно-функціональну 

структуру, а також якісний підхід до визначення правового статусу державних 

службовців органів внутрішніх справ. Вважаємо, що удосконалення правового 

статусу працівників органів внутрішніх справ надасть змогу досягти таких 

соціальне значимих результатів: забезпечити демократизацію діяльності осіб 

рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, удосконалити 

стиль та методи їх роботи в сфері охорони громадського порядку і забезпечення 

громадської безпеки; створити передумови в боротьбі з корупцією в органах 

внутрішніх справ; сприяти удосконаленню в законодавстві функцій, прав і 

обов'язків державних службовців органів внутрішніх справ; реалізувати ідеї 

правової держави, посилити механізм підтримання правопорядку на підставі 

зміцнення законності, забезпечення верховенства закону в сфері громадського 

порядку. 

З огляду на недосконалу правову базу правового статусу посадової особи 

органів внутрішніх справ, варто було б розробити Закон України “Про 

державну службу в органах внутрішніх справ”, де б дістали своє відображення 

такі положення: поняття державної служби в органах внутрішніх справ і її 

межі; визначення завдань, принципів державної служби в органах внутрішніх 

справ; визначення державної посади в органах внутрішніх справ, її 

класифікація і реєстр, класифікаційні вимоги до неї; визначення поняття 
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посадової особи, керівника і представника влади органів внутрішніх справ; 

визначення загальних прав та обов’язків державних службовців органів 

внутрішніх справ; питання поширення випадків застосування судового захисту 

державних службовців у разі їх незгоди з висновками атестації, притягнення до 

дисциплінарної відповідальності, недотримання їх гарантій правового і 

соціального захисту тощо. 

Дослідження найхарактерніших якостей і особливостей правового 

статусу працівників органів внутрішніх справ, найважливіших факторів, що 

впливають на зміст і природу останнього, з логічною необхідністю дозволяє 

зробити низку наступних висновків. 

1. Службовці органів внутрішніх справ – це насамперед громадяни, які 

працюють в цих органах, апаратах, підрозділах і службах на певних посадах в 

основному за призначенням з оплатою за працю із коштів державного бюджету 

чи за рахунок підприємств, організацій і громадян за надані послуги. 

2. Специфіка правового статусу державних службовців органів 

внутрішніх справ обумовлена особливостями цілей, завдань та функцій 

структурних підрозділів в яких вони проходять службу, а також сутністю і 

соціально-юридичною природою службово-трудових відносин, змістом яких 

є управлінська діяльність з притаманними їй функціями організаційно-

розпорядчого характеру. 

3. Особливість правового статусу осіб рядового та начальницького складу 

органів внутрішніх справ в аспекті їх службово-трудових відносин обумовлена 

своєрідним порядком вступу на державну службу, її проходження та 

припинення. Правова позиція працівників служб, підрозділів та структур 

системи МВС України відрізняється низкою пільг та привілеїв, що є 

своєрідною компенсацією за підвищення вимог, яких вони повинні 

дотримуватись в процесі службово-трудової діяльності, а також посиленою 

відповідальністю, котра має урівноважувати обсяг їх повноважень. 

4. Ставши державним службовцем, працівник органів внутрішніх справ 

включається в складний організм, який можна представити у вигляді схеми, що 
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складається з таких елементів: займаної державної посади; входження у 

встановлений штат державних службовців; особливе місце державного 

службовця органів внутрішніх справ, що визначається конкретними 

посадовими обов’язками, що встановлюють найменування цього державного 

службовця – керівник, посадова особа, представник влади і т.д.  

5.  Правовий статус державних службовців органів внутрішніх справ, 

окрім наявності владних елементів визначається їх професійним рівнем, що 

передбачає необхідний обсяг знань та практичний досвід. Тому, забезпечення 

процесу виконання управлінських функцій в сфері реалізації правоохоронної 

політики держави в сфері охорони громадського порядку, забезпечення 

громадської безпеки та боротьби із правопорушеннями потребує від 

працівників органів внутрішніх справ належного рівня спеціальної професійної 

підготовки. 

6. Статус державних службовців органів внутрішніх справ складає 

диференційовану і комплексну системи, що має вертикальну й горизонтальну 

структуру. Вертикальний поділ полягає у розмежуванні видів державних 

службовців залежно від займаних посад та від рівня державної служби в цих 

органах, структурах, службах та підрозділах. Горизонтальний поділ вказує на 

розмаїття спеціальних напрямків в даному різновиді державної служби. 

7. Статус державного службовця органів внутрішніх справ виникає на 

підставі відповідного законодавства у зв’язку з заміщенням посади. Саме певна 

посада органів внутрішніх справ є базою для характеристики статусу 

державного службовця цих органів. 

8. Правовий статус працівників органів внутрішніх справ є проявом їх 

правового статусу як громадян України в галузевому розрізі, котрий 

характеризує їх як осіб, що проходять службу в органах та підрозділах системи 

МВС України.   

9. Правовий статус державних службовців органів внутрішніх справ 

також передбачає: а) наявність повноважень і можливості виступати в межах 

своєї компетенції від імені держави, представляючи її інтерес; б) поєднання 
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суворої нормативної регламентованості діяльності у формально-

процесуальному відношенні з досить широкими можливостями вольових 

рішень на основі суб’єктивної інтерпретації як ситуації, так і регулюючих її 

законодавчих норм; в) належність до особливої професійно-статусної групи. 

10. Специфічним є наявність у працівників органів та підрозділів 

системи МВС України адміністративно-правового статусу, який 

характеризується тим, що: а) їхні права та  обов'язки встановлюються, як 

правило, у межах компетенції органів, в яких вони перебувають на державній 

службі;  б) діяльність державного службовця органів внутрішніх справ 

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 органів внутрішніх справ своїх прав та 

обов'язків гарантується законодавством; д) законні приписи і вимоги 

працівника органів внутрішніх справ повинні виконуватися всіма, кому вони 

адресовані; є) вони мають право на просування по службі, тобто на службову 

кар'єру; ж) передбачені обмеження його загальногромадських прав з метою 

ефективності службової діяльності; з) для них передбачені певні пільги, а 

також підвищена відповідальність за вчинення правопорушень 

11. Правовий статус державних службовців органів внутрішніх справ - 

це визначена у нормативно-правових актах система прав, обов’язків, 

обмежень, морально-правових вимог і гарантій професійної діяльності 

окремої категорії працівників служб та підрозділів системи МВС України, 

що виконують правоохоронні завдання в сфері охорони громадського 

порядку, забезпечення громадської безпеки та боротьби з 

правопорушеннями, їх соціально-правовий захист і особливості юридичної 

відповідальності. 

12. Змістом статусу державного службовця органів внутрішніх справ 
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України слід вважати нормативно-встановлену складну, динамічну і 

диференційовану систему елементів, необхідних для якісного та ефективного 

виконання правоохоронних завдань в сфері охорони громадського порядку, 

забезпечення громадської безпеки і боротьби з правопорушеннями. 

13. До основних елементів змісту правового статусу працівників 

органів внутрішніх справ необхідно віднести: їх права і обов’язки; обмеження, 

пов’язані зі службою; професійну компетентність працівників органів 

внутрішніх справ; морально-правові вимоги до поведінки працівників органів 

внутрішніх справ; гарантії проходження служби особами рядового і 

начальницького складу цих органів; соціально-правовий захист державних 

службовців органів внутрішніх справ та їх юридичну відповідальність за 

невиконання чи неналежне виконання своїх посадових обов’язків. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 

 

1. Правовий статус особистості - це юридично закріплений, 

встановлений законодавством й гарантований державою стан 

людини в суспільстві, її права, свободи, обов’язки і відповідальність. 

2. В залежності від того, яку займає людина позицію завдяки природним 

ознакам (раса, соціальне походження і т.д.) чи  завдяки  власним 

зусиллям (освіта, заслуги), розрізняють відповідно “приписаний” і 

“досягнений” статус. Кожен статус може порівнюватися з іншим по тій 

чи іншій ознаці, співвідносній з переважаючою системою цінностей, 

набуваючи, таким чином, певний соціальний престиж. 

3. На основі аналізу юридичного, філософського і політологічного 

тлумачень поняття “статус”, “статус громадянина”, статус державного 

службовця та його еволюція в умовах демократичних реформ в 

Україні, зроблено висновок про те, що статус державного службовця в 

Україні – це встановлені і гарантовані державою міри необхідної і 

можливої поведінки державного службовця в сфері державно-

службових відносин. 

4. Статус державного службовця передбачає: по-перше, наявність у 

державного службовця повноважень і можливості виступати в межах 

своєї компетенції від імені держави через державні органи; по-друге, 

безпосередню причетність по роду роботи до підготовки, прийняття і 

(або) проведенню в життя державно-управлінських рішень; по-третє, 

поєднання нормативно-регламентованої діяльності, з можливостями 

прийняття вольових рішень на основі регулюючих її правових норм і 

суб’єктивної інтерпретації ситуації. 

5. Державна служба уявляє собою комплексний інститут права. Цей 

інститут складають норми різних галузей національного права, однак 

пріоритет відданий нормам трудового і адміністративного права 

України. Відповідно до означеного в межах державної служби слід 
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розрізняти службово-трудові та державно-службові відносини, які 

виникають в процесі організації і функціонування державної служби. 

Якщо службово-трудові відносини виникають у зв’язку з укладенням 

трудового договору чи контракту між громадянином України і 

державним органом і торкаються в основному встановлення, зміни і 

припинення умов праці службовців, то сферою дії державно-

службових відносин є зовнішні управлінські зв’язки певних державних 

інституцій з тими чи іншими учасниками суспільних відносин. Звісно, 

що державно-службові відносини мають вторинний, похідний від 

службово-трудових відносин характер, оскільки юридичною підставою 

їх виникнення є трудовий зв’язок державного службовця з державним 

органом, підприємством, установою чи закладом. 

6. Службово-трудові правовідносини державних службовців — це 

двосторонні відносини по виконанню за винагороду роботи за 

обумовленою спеціальністю, кваліфікацією або посадою, з підля-

ганням внутрішньому трудовому розпорядку, що виступають формою 

закріплення суб'єктивних трудових прав і обов'язків.  

7. Виокремлення державно-службової діяльності як професії з-поміж 

інших видів суспільно-корисної діяльності дозволяє визначити 

наступні її характеристики: по-перше, сферою даної професійної 

діяльності виступають органи державної влади; по-друге, цей рід 

занять має власну назву – державна служба; по-третє, предметом праці 

означеного різновиду занять є інформація; по-четверте - продуктами 

професійної діяльності тут необхідно вважати відповідні управлінські 

рішення та їх наслідки.  

8. Поряд із специфічними характеристиками державно-службової 

діяльності, праця державних службовців має ще й суто власні 

професійні особливості, а саме: участь у владних і управлінських 

структурах;  можливість впливу на прийняття й реалізацію рішень, що 

виходять від держави; знання законодавства та неухильне виконання 
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правових приписів; вимоги державної дисципліни, регламентованість 

апаратної роботи; уміння знаходити оригінальні рішення для 

конкретної ситуації; високий рівень відповідальності за управлінські 

рішення та дії по їх виконанню; підвищене морально-психологічне 

навантаження в процесі здійснення державними службовцями своїх 

посадових обов’язків; публічно-правовий характер відносин з 

громадянами і організаціями, з якими вони вступають у взаємодію під 

час виконання функцій державного управління. 

9. Службовці органів внутрішніх справ – це насамперед громадяни, які 

працюють в цих органах, апаратах, підрозділах і службах на певних 

посадах в основному за призначенням з оплатою за працю із коштів 

державного бюджету чи за рахунок підприємств, організацій і 

громадян за надані послуги. 

10. Статус державних службовців органів внутрішніх справ складає 

диференційовану і комплексну системи, що має вертикальну й 

горизонтальну структуру. Вертикальний поділ полягає у розмежуванні 

видів державних службовців залежно від займаних посад та від рівня 

державної служби в цих органах, структурах, службах та підрозділах. 

Горизонтальний поділ вказує на розмаїття спеціальних напрямків в 

даному різновиді державної служби. 

11. Специфічним є наявність у працівників органів та підрозділів системи 

МВС України адміністративно-правового статусу, який 

характеризується тим, що: а) їхні права та  обов'язки встановлюються, 

як правило, у межах компетенції органів, в яких вони перебувають на 

державній службі;  б) діяльність державного службовця органів 

внутрішніх справ 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, 
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бо інакше обов'язки неможливо буде здійснити; г) здійснення 

службовцем органів внутрішніх справ своїх прав та обов'язків 

гарантується законодавством; д) законні приписи і вимоги працівника 

органів внутрішніх справ повинні виконуватися всіма, кому вони 

адресовані; є) вони мають право на просування по службі, тобто на 

службову кар'єру; ж) передбачені обмеження його 

загальногромадських прав з метою ефективності службової діяльності; 

з) для них передбачені певні пільги, а також підвищена 

відповідальність за вчинення правопорушень. 

12. Правовий статус державних службовців органів внутрішніх справ - це 

визначена у нормативно-правових актах система прав, обов’язків, 

обмежень, морально-правових вимог і гарантій професійної діяльності 

окремої категорії працівників служб та підрозділів системи МВС 

України, що виконують правоохоронні завдання в сфері охорони 

громадського порядку, забезпечення громадської безпеки та боротьби 

з правопорушеннями, їх соціально-правовий захист і особливості 

юридичної відповідальності. 

13.  До основних елементів змісту правового статусу працівників органів 

внутрішніх справ необхідно віднести: їх права і обов’язки; обмеження, 

пов’язані зі службою; професійну компетентність працівників органів 

внутрішніх справ; морально-правові вимоги до поведінки працівників 

органів внутрішніх справ; гарантії проходження служби особами 

рядового і начальницького складу цих органів; соціально-правовий 

захист державних службовців органів внутрішніх справ та їх 

юридичну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання 

своїх посадових обов’язків. 
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РОЗДІЛ ІІ 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ПРАЦІВНИКА ОРГАНІВ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

2.1. Права, обов’язки та обмеження пов’язані зі службою в органах 

внутрішніх справ 

Основними елементами правового статусу державного службовця органів 

внутрішніх справ є їх посадові права і обов’язки. Права працівників органів, 

служб, структур та підрозділів системи МВС України – збірне поняття, що 

охоплює декілька рівнів: права людини, права громадянина, права державного 

службовця, загальні права працівника органів внутрішніх справ, безпосередні 

(спеціальні) права державних службовців органів внутрішніх справ. Обсяг прав 

державного службовця органів внутрішніх справ постійно збільшується, від 

прав людини до безпосередніх (спеціальних) права державних службовців 

системи органів внутрішніх справ України, що можна показати за допомогою 

наступної схеми: права людини - права громадянина - права державного 

службовця - загальні права працівника органів внутрішніх справ - безпосередні 

(спеціальні) права державних службовців органів внутрішніх справ. Це 

пов’язано з поступовим ускладненням відповідного правового статусу, по мірі 

якого збільшується коло посадових прав. Отже, державний службовець органів 

внутрішніх справ має поряд з правами людини, громадянина, державного 

службовця України і специфічні посадові права, необхідні йому для 

безпосереднього виконання своїх функціональних обов’язків. І, навпаки, 

державний службовець України або пересічний громадянин не має тих прав, що 

має держаний службовець органів внутрішніх справ. Звідси: пізнання 

змістовності прав працівників органів та підрозділів системи МВС України 

передбачає з’ясування характеру прав людини, громадянина та державного 

службовця України. 

Основним елементом статусу людини є конституційні права і обов'язки. 
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Поняття “конституційні права і обов'язки”, “основні права і обов'язки”, 

вважаються рівнозначними [74, с.76]. Принаймні, законодавство та юридична 

практика не проводять між ними будь-якої відмінності, і вживають в одному і 

тому ж значенні. Вони цілком взаємозамінні. Виходячи з контексту, 

стилістичної доцільності перевага надається якомусь одному з цих термінів. До 

числа основних, на думку В.А. Патюліна, відносяться всі права і обов'язки, які 

регулюють сферу життєво важливих відносин між особою і суспільством, 

державою і громадянином. Значна їх частина закріплена в Конституції, і тим 

самим вони набувають характеру конституційних прав і обов'язків. Разом з тим, 

вважає С.А. Комаров, є ряд прав і обов'язків, які за своїм характером є 

основними, але закріплені вони не в Конституції, а в кодексах та в іншому 

поточному законодавстві. У зв'язку з цим поняття “основні права і обов'язки” 

ширше за поняття “конституційні права і обов'язки” [4, с. 122]. 

Таким чином, права і обов'язки людини називають основними тому, що: а) 

вони закріплені у Основному Законі, тобто формально визнані законодавцем 

такими; б) за значенням (з точки зору науковців, суб'єктів права). Вважаємо, що 

закріплені в кодексах і поточному законодавстві, права, свободи і обов'язки 

можна вважати основними за їх характером, значенням для суб'єктів права. Але 

з формальної, спеціально-юридичної точки зору, лише після того як 

законодавець зафіксує права, свободи або обов'язки у якості конституційних, 

тобто у Конституції - Основному Законі, вони стають основними. Таким чином,  

однакові  за змістом  права  можуть  бути конституційними (за формою 

закріплення) і одночасно основними (за характером, роллю тощо). На нашу 

думку, немає особливої необхідності в розділенні цих понять, оскільки 

смислове подвоєння терміну не сприяє чіткому сприйняттю і аналізу однієї з 

ключових категорій правознавства.  

Що стосується відмінностей між правами людини і правами громадянина 

(відмінність за суб'єктом), то ці відмінності мають під собою певні підстави, які 

полягають в наступному. По-перше, права людини можуть існувати незалежно 

від їх державного визнання і законодавчого закріплення, поза зв'язком їх носія з 
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тією або іншою державою. Це, зокрема, природні невідчужувані права, що 

належать кожному від народження. Права ж громадянина знаходяться під 

захистом тієї держави, до якої належить дана особа. По-друге, безліч людей в 

світі взагалі не мають статусу громадянина (особи без громадянства) і, отже, 

вони формально мають права людини, але не мають тих чи інших прав 

громадянина. Іншими словами, права людини не завжди виступають як 

юридичні категорії, а, іноді, тільки як моральні або соціальні. 

Проте, Конституція України розрізняє права і свободи людини і 

громадянина. Права громадянина охоплюють сферу відносин індивіда з 

державою, у якій він розраховує не тільки на визначення своїх прав, але і на 

активне сприяння держави в їх реалізації. Статус громадянина витікає з 

особливого правового його зв'язку з державою - інституту громадянства (ст. 4 

Конституції України). Там, де мова йде про права людини, використовуються 

формулювання “кожний має право”, “кожному гарантується” і т.д., що 

підкреслює визнання прав і свобод за будь-якою людиною, що знаходиться на 

території України, незалежно від того, чи є він громадянином України, 

іноземцем або особою без громадянства. 

Радянська юридична наука визначала основні (конституційні) права 

громадянина як “установлені Конституцією права, свободи й обов'язки 

громадян, що складають основу конституційно-правового статусу громадянина 

держави і визначають можливості його участі в політичному, соціальному і 

культурному житті суспільства” [75, с.128]. Подібне визначення безумовно 

потребує переосмислення, що обумовлені розвитком як суспільних відносин в 

цілому, так і юридичної науки, зокрема. 

Статус, цілі, завдання державного службовця, а відповідно і права 

державного службовця, реалізуючи які він здійснює посадові повноваження, 

є вихідними від інтересів, цілей і завдань громадян та суспільства загалом 

[76, с.79]. Це, у свою чергу означає, що розглядаючи систему прав 

державного службовця, необхідно враховувати права, що належать 

громадянам України в полі діяльності державного службовця. Мова йде про 
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те, що, здійснюючи цілі держави, виконуючи функції державного органу, 

державний службовець завжди має дотримуватися прав та інтересів 

громадян. Водночас, державні службовці в Україні мають конституційно 

встановлені права, що визначають їх службові повноваження, які прямо 

пов’язані з виконанням посадових обов’язків.  

Службові права державного службовця в літературі поділяють на 

загальні, політичні, соціально-майнові та немайнові [76, с.44]. У свою чергу 

Ю.М Старілов виокремлює три групи прав державного службовця: 1) права, 

які забезпечують усвідомлення службовцем свого статусу та його правовий 

захист; 2) права, які сприяють безпосередньому виконанню службовцем 

своїх обов’язків; 3) права, які сприяють посиленню посадової активності 

державного службовця, реалізації його конституційних прав і свобод [45, 

с.322]. Закон України “Про державну службу” [3]  визначає основні права 

державних службовців. Однак, перелік їх у даному нормативному акті не 

можна вважати вичерпним, адже вони також містяться і у типових 

кваліфікаційних характеристиках, посадових положеннях та інструкціях. 

Зважаючи на функціональну спрямованість змісту прав державних 

службовців є сенс поділити їх на службові і особисті. Службові права 

пов’язані з виконанням посадових обов’язків. Їх ще прийнято називати 

повноваженнями. Існують загальнослужбові і посадові повноваження. До 

загальнослужбових відносяться повноваження, якими володіє кожен 

державний службовець. Законом України “Про державну службу” [3] 

закріплені права службовця на: а) безперешкодне ознайомлення з 

матеріалами, що стосуються проходження ним державної служби, в 

необхідних випадках давати особисті пояснення; б) одержання від державних 

органів, підприємств, установ, організацій, органів місцевого та 

регіонального самоврядування необхідну інформацію з питань, що належать 

до їх компетенції; в) затвердження керівником чітко визначеного обсягу 

службових повноважень за посадою службовця; г) можливість брати участь у 

розгляді питань і приймати в межах своїх повноважень рішення. Величезна 
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різноманітність посадових повноважень зумовлена різноманітністю посад  

державної служби. Особисті права покликані забезпечувати ефективну 

діяльність службовця, його зацікавленість в отриманні премій, в просуванні 

по державні службі тощо. В цій групі можна виділити права пов’язані: 1) з 

кар’єрою державного службовця; 2) з реалізацією його прав на матеріальне 

забезпечення, відпочинок, пільги; 3) з реалізацією його прав на соціально-

правовий захист. До прав, пов’язаних з кар’єрою слід віднести права на: а) 

участь у конкурсі на заміщення посад більш високої категорії; б) на 

просування по службі з урахуванням здібностей та кваліфікації, суспільного 

виконання своїх обов’язків; в) перепідготовку (перекваліфікацію) і 

підвищення кваліфікації. Підгрупа прав державного службовця на 

матеріальне забезпечення і відпочинок включає права на: а) оплату праці 

залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється, якості, 

досвіду та стажу роботи; грошове утримання та інші виплати, передбачені  

правовими актами; щорічну оплачувану відпустку тривалістю тридцять 

календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої 

відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі посадового 

окладу; безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці; 

державний службовець та члени його сім’ї, які проживають разом з ним, 

користуються у встановленому порядку безплатним медичним 

обслуговуванням у державних закладах охорони здоров’я; пенсійне 

забезпечення за вислугу років і грошову допомогу. Вважаємо, слід 

доповнити Закон України “Про державну службу” [3] правом на обов’язкове 

державне страхування на випадок спричинення шкоди здоров’ю і майну в 

зв’язку з виконанням державним службовцем своїх посадових обов’язків та 

правом на обов’язкове державне соціальне страхування на випадок хвороби 

чи втрати працездатності в період проходження ним державної служби. 

Також доцільно у даному нормативно-правовому акті передбачити права 

державного службовця на відшкодування втрат і надання йому компенсацій у 

зв’язку із прийомом на державну службу, переведенням на державну посаду 



 73

в інший державний орган, направленням на державну службу в іншу 

місцевість, а також відшкодування пов’язаних з цим транспортних витрат і 

витрат на оплату житла. Для захисту своїх прав і законних інтересів 

державний службовець може використовувати право на: а) соціальний і 

правовий захист відповідно до його статусу; б) проведення по його вимозі 

службового розслідування з метою зняття безпідставних на думку 

державного службовця звинувачень або підозри; в) звернення для захисту 

своїх законних прав та інтересів у відповідні вищі державні та судові органи 

для вирішення спорів, пов’язаних з проходженням державної служби, в тому 

числі з питань проведення атестації, її результатів, змісту виданих 

характеристик, прийому на державну службу, реалізацією прав, переведення 

на іншу державну посаду, дисциплінарної відповідальності, недотримання 

гарантій правового і соціального захисту, звільнення з державної служби. 

Розгляд змістовності прав державних службовців України дозволяє 

зробити декілька висновків щодо їх класифікації та удосконалення чинного 

законодавства. По-перше, за сучасних реалій соціально-державного життя 

суспільства усі права державних службовців слід класифікувати наступним 

чином: 1) права, надані державному службовцю при вступі на державну 

службу; 2) загальногромадські права; 3) службові права, що поділяються на 

загальнослужбові і посадові; 4) особисті права, пов’язані з кар’єрою 

державного службовця, з реалізацією прав на матеріальне забезпечення, 

відпочинок, пільги та реалізацію його права на соціально-правовий захист. 

По-друге, передбачити у Законі України “Про державну службу” [3] окремий 

розділ під назвою “Правовий статус державних службовців”, у якому 

зазначити про поширеність загальногромадянських прав на державних 

службовців; у окремих же статтях даного розділу повинні міститись права, 

що пов’язані зі вступом на державну службу та її проходженням. Назви цих 

статей мають бути такими: “Права при вступі на державну службу”, 

“Службові права”, “Особисті права державних службовців”.  

У загальній теорії права існують такі підходи до з’ясування та 
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класифікації основних (конституційних) обов’язків людини і громадянина. 

Наприклад, Л.Д. Воєводін виділив такі групи основних обов'язків: обов'язки 

громадян в сфері соціально-економічного і культурного життя; обов'язки 

громадян в сфері державного і суспільно-політичного життя; обов'язки 

громадян в сфері індивідуальної свободи [77, с.28-32]. За іншою класифікацією 

можливе виділення загальних і особливих обов'язків людини і громадянина. 

Критерієм класифікації тут слугує те, що в одних випадках вони стосуються 

всіх громадян (право на відпочинок), а в інших - тільки певних (окремих) груп 

громадян (жінок, дітей) [78, с.24-25]. Традиційно ж конституційні обов’язки 

прийнято класифікувати на: 1) особисті, 2) політичні, і 3) соціально-економічні.  

Основним елементом кожної державної посади є обов’язки, які 

характеризують сутність службово-трудової діяльності державного службовця. 

Відповідно до Закону України “Про державну службу” основними 

обов’язками державних службовців є: додержання Конституції України та 

інших актів законодавства України; забезпечення ефективної роботи та 

виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції; 

недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина; безпосереднє 

виконання покладених на них службових обов’язків; своєчасне і точне 

виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і 

вказівок своїх керівників; збереження державної таємниці, інформації про 

громадян, що стала їм відомою під час виконання обов’язків державної 

служби, а також іншої інформації, яка  згідно з законодавством не підлягає 

розголошенню; постійне вдосконалення організації своєї роботи і 

підвищення професійної кваліфікації; сумлінне виконання своїх службових 

обов’язків, ініціатива і творчість в роботі [3]. 

Ширшими за обсягом відносно до прав і обов’язків державного 

службовця є права і обов’язки державного службовця органів внутрішніх справ. 

У свою чергу працівник органів, структур та підрозділів системи МВС України, 

окрім прав людини, громадських прав, загальних прав державного службовця 

України має загальні права і обов’язки працівників органів внутрішніх справ. 
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Правове становище державного службовця органів внутрішніх справ 

характеризується сукупністю його прав і обов'язків, закріплених нормами 

права, тобто тими правами, які надаються державою у зв'язку із вступом на 

державну службу в органи внутрішніх справ та заміщенням посади. 

Повноваження працівників органів внутрішніх справ охоплюють ті їх дії, які 

спрямовані на реалізацію завдань і функцій органів внутрішніх справ. Однак з 

погляду державно-службової діяльності найважливішим аспектом дослідження 

є посадові права, які й дозволяють говорити про функціонування державної 

служби в органах внутрішніх справ. Відповідно до Закону України від 16 

грудня 1993 року “Про державну службу” [3], Закону України від 20 грудня 

1990 року “Про міліцію”[43], Положення про проходження служби рядовим і 

начальницьким складом органів внутрішніх справ України [73] права 

працівників органів внутрішніх справ можна розділити на три групи: 

1) права, що сприяють безпосередньому виконанню посадових обов'язків; 

2) права, що сприяють опосередкованому виконанню посадових 

обов'язків; 

3) права, що відповідають посиленню посадової активності державного 

службовця, реалізації належних йому конституційних прав і свобод [54, с.39]. 

До першої групи прав державного службовця органів внутрішніх справ 

відносяться: ознайомлення з документами, які визначають його права та 

обов'язки по займаній посаді в органах внутрішніх справ; ознайомлення з усіма 

матеріалами особової справи, відгуками про власну діяльність та іншими 

документами до внесення їх в особову справу, прилучення до особистої справи 

власних пояснень; проведення за вимогою державного службовця 

адміністративного розслідування для спростування відомостей, які ганьблять 

його честь і гідність; право на звернення державного службовця органів 

внутрішніх справ у суд для вирішення спірних питань пов'язаних з державною 

службою, у тому числі з питань атестації, переведення на службу до іншої 

місцевості, її проходження, дисциплінарної відповідальності, звільнення зі 

служби в органах внутрішніх справ.  



 76

До другої групи прав державного службовця органів внутрішніх справ 

відносяться: одержання у встановленому порядку інформації і матеріалів, 

потрібних для виконання посадових обов'язків. Наприклад, це може бути 

оперативна інформація [79], технічна чи правова інформація тощо; 

відвідування у встановленому порядку для виконання посадови обов'язків 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності; прийняття 

рішень і участь у їх підготовці відповідно до посадових обов'язків; 

перепідготовка (перекваліфікація) і підвищення кваліфікації за рахунок 

коштів відповідного бюджету; внесення пропозицій з удосконалення 

діяльності органів внутрішніх справ.  

Третю групу прав державного службовця органів внутрішніх справ 

складають: а) право на просування по службі. Воно має специфічний характер 

і є особисто-службовим суб'єктивним правом, оскільки в ньому органічно 

поєднуються особисті інтереси державного службовця органів внутрішніх 

справ як особистості і людини, а з іншого боку-інтереси органів внутрішніх 

справ; об'єднання у професійні союзи (асоціації) для захисту своїх прав, 

соціально-економічних і професійних інтересів тощо; пенсійне забезпечення з 

урахуванням стажу роботи в органах внутрішніх справ; право на грошове 

утримання, що складається з посадового окладу, звання, вислуги років, 

продовольчого пайка, а також премій за результатами роботи. 

Особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 

приймають Присягу відповідно до законодавства України. Прямі начальники 

зобов’язані дбати про безпечні умови служби підлеглих, надавати їм реальні 

можливості для службового, культурного і морального зростання, створювати 

необхідні умови для побуту і відпочинку. При вирішенні важливих питань 

службово-трудової діяльності вони мають враховувати думку колективу органу 

внутрішніх справ, забезпечувати гласність і соціальну справедливість. Особи 

рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ одержують 

грошове і речове забезпечення за нормами, встановленими законодавством. 

Вони та члени їх сімей користуються відповідно до законодавства правами і 
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пільгами при переїзді залізничним, водним, автомобільним транспортом, 

медичному обслуговуванні, державному страхуванні, оплаті житлового 

приміщення та комунальних послуг. За зразкове виконання обов’язків і 

досягнуті високі результати в службі особи рядового і начальницького складу 

можуть бути заохочені прямими начальниками згідно з Дисциплінарним 

статутом органів внутрішніх справ України [80]. За мужність і відвагу, 

виявленні при виконанні службових обов’язків, та інші особливі заслуги особи 

рядового і начальницького складу можуть бути представлені до нагородження 

державними нагородами. 

Особам рядового і начальницького складу дозволяється працювати за 

сумісництвом безпосередньо в органах внутрішніх справа відповідно до 

порядку та умов передбачених законодавством про сумісництво для робітників 

і службовців. Згідно Положенням про умови роботи за сумісництвом 

працівників державних підприємств, установ і організацій,  затвердженого 

наказом Міністерства праці України, Міністерства Юстиції України, 

Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 р. № 43 [81], сумісництвом 

вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярно 

оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної 

роботи час, на тому або іншому підприємстві, в установі, організації. 

Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на 

день і повного робочого дня у вихідний день, а загальна тривалість за 

сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної 

норми робочого часу. У Постанові Кабінету Міністрів від 3 квітня 1993 р. № 

245 вказано, що для роботи за сумісництвом згоди адміністрації за місцем 

основної роботи не потрібно. Виключення становить те, що робота за 

сумісництвом осіб рядового начальницького складу на підприємствах, закладах 

і організаціях інших міністерств і відомств допускається за дозволом Міністра 

внутрішніх справ, начальника Головного управління МВС України в Криму, м. 

Києві та Київської області, управління МВС України областей, м. Севастополі, 

управління МВС України на транспорті, їм рівних та вище. 
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У зв’язку з цим  вважається доцільним у Положенні про проходження 

служби в органах внутрішніх справ встановити норму про те, що працівникам 

органів та підрозділів системи МВС України забороняється працювати за 

сумісництвом на підприємствах, організаціях, установах які не входять у 

систему МВС, за виключенням наукової, педагогічної, творчої діяльності, а 

також медичної практики. Окрім того, працювати особам рядового та 

начальницького складу за сумісництвом у системі МВС України слід дозволити 

на вакантних “вільних” посадах рядового і начальницького складу і на 

вакантних посадах працівників, у тому ж числі і за місцем основної служби 

працівника міліції у вільний від основної роботи час, якщо інше не передбачене 

спеціальним законодавством. Необхідно також зазначити, що сумісництво 

повинно допускатися з письмового дозволу начальника, який має право 

приймати на службу та в обов’язковому порядку за згодою начальника 

підрозділу, в якому проходить службу працівник органів внутрішніх справ. 

Слід заборонити працю за сумісництвом у наступних випадках: начальникам 

органів і підрозділів внутрішніх справ, керівникам підприємств, установ, 

систем МВС України та їх заступникам (за виключенням наукової, 

педагогічної, творчої діяльності, а також медичної практики); при 

підпорядкуванні або підконтрольності посад за основною чи сумісницькою 

роботою (службою). Перелік підрозділів органів внутрішніх справ, працівникам 

яких забороняється сумісництво за окремими видами трудової діяльності 

повинен визначатися Міністром внутрішніх справ України. 

Особи рядового і начальницького складу можуть навчатися у навчальних 

закладах системи Міністерства внутрішніх справ, а також на заочних і вечірніх 

факультетах (відділеннях) вищих навчальних закладів інших міністерств і 

відомств. При цьому їм надаються пільги встановлені законодавством. За 

особами рядового і начальницького складу звільненими в запас або відставку за 

віком, через хворобу, скорочення штатів або обмеженим станом здоров’я, які 

мають вислуги 20 років і більше (в пільговому обчислені), та членів їх сімей 

зберігається право на медичне обслуговування та санаторно-курортне 
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лікування в медичних закладах, санаторіях і будинках відпочинку системи 

Міністерства внутрішніх справ України. Час перебування осіб рядового і 

начальницького складу на службі в органах внутрішніх справ зараховується до 

загального і безперервного трудового стажу, а також до стажу за спеціальністю 

згідно з законодавством.  

Працівники органів внутрішніх справ для охорони своїх професійних, 

службово-трудових, соціально-економічних прав та інтересів можуть 

об’єднуватися в громадські організації. У разі незаконного звільнення або 

переведення на іншу роботу, особа рядового і начальницького складу органів 

внутрішніх справ підлягає поновленню на попередній роботі (посаді). При 

поновленні на роботі (посаді) орган, який розглядає трудовий спір, одночасно 

вирішує питання про виплату особі рядового і начальницького складу 

середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час 

виконання нижче оплачуваної роботи, але не більш як за один рік. 

Разом з тим, службові права державних службовців органів внутрішніх 

справ діалектично пов'язані з їх службовими обов'язками. Держава або 

державний орган (орган внутрішніх справ) покладає на службовця відповідні 

обов'язки. Посадовими обов'язками працівників органів внутрішніх справ є 

виконання завдань за посадою, загальних розпоряджень, індивідуальних 

службових розпоряджень, наказів керівних органів, прояв дбайливості, 

обачності, сумлінності по службі, організованість, забезпеченість, дотримання 

встановленого порядку і службової дисципліни. Обов'язки згідно займаної 

посади, які виконує державний службовець, називаються службовими 

обов'язками, інші обов'язки посадова особа обумовлена виконувати відповідно 

до Закону України “Про міліцію”. Особи рядового і начальницького складу 

зобов’язані проходити службу там, де це викликано інтересами служби і 

обумовлено наказами прямих начальників. Направлення для проходження 

служби за межі України здійснюється за згодою працівника в порядку 

установленому законодавством України.  

Недоліком розділу II Положення про проходження служби рядовим і 
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начальницьким складом в органах внутрішніх справ України “Права, обов’язки 

і відповідальність” є не повний перелік прав і обов’язків особового складу 

органів, служб та підрозділів внутрішніх справ. Взагалі права і обов’язки 

державних службовців органів внутрішніх справ можна класифікувати за 

наступними критеріями: 

1. Основні (конституційні) права і обов’язки державних службовців органів 

внутрішніх справ, які закріплені у Конституції України, міжнародно-правових 

актах та законодавчих актах України. Вони у свою чергу поділяються на: 

особисті (право на життя, право на повагу  гідності, право на свободу та 

особисту недоторканість), політичні (обирати і бути обраним, брати участь в 

управлінні державними справами), соціально-економічні (право на працю, 

відпочинок, соціальний захист). Подібним чином поділяються і основні 

(конституційні) обов’язки особового складу органів внутрішніх справ.  

2. Загальні права та обов’язки державних службовців органів внутрішніх 

справ. Це права і обов’язки, які мають усі працівники органів системи МВС. До 

загальних прав необхідно віднести: право на належні умови роботи, які 

забезпечують безпечне виконання службових обов’язків; право на грошове 

утримання та інші виплати за службу в понадурочний, нічний час, вихідні та 

святкові дні, передбачені нормативними актами України; право на щорічну 

чергову оплачувану відпуску та інші види відпусток, передбачені 

законодавством; безперешкодне ознайомлення з матеріалами, що стосуються 

проходження ним державної служби, в необхідних випадках давати особисті 

пояснення; одержання від державних органів, підприємств, установ, 

організацій, органів місцевого та регіонального самоврядування необхідну 

інформацію з питань, що належать до їх компетенції; затвердження 

керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою; 

можливість брати участь у розгляді питань і приймати в межах своїх 

повноважень рішення; участь у конкурсі на заміщення посад більш високої 

категорії; на просування по службі з урахуванням здібностей та кваліфікації, 

суспільного виконання своїх обов’язків; перепідготовку (перекваліфікацію) і 
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підвищення кваліфікації; право на медичне обслуговування; проведення за 

вимогою державного службовця органів внутрішніх справ адміністративного 

розслідування для спростування відомостей, які ганьблять його честь і гідність; 

право на об'єднання у професійні союзи (асоціації) для захисту своїх прав, 

соціально-економічних і професійних інтересів тощо; пенсійне забезпечення з 

урахуванням стажу роботи в органах внутрішніх справ; право на обов’язкове 

державне страхування; право на навчання в навчальних закладах системи МВС, 

а також на заочну і вечірню форми навчання у цивільних навчальних закладах 

України з наданням пільг, встановлених законодавством; право на носіння та 

зберігання табельної зброї і спеціальних засобів у порядку, визначеному МВС 

України; право на носіння форменого одягу; право на працю за сумісництвом; 

право на звернення державного службовця органів внутрішніх справ до суду 

для вирішення спірних питань пов'язаних з державною службою, у тому числі з 

питань атестації, переведення на службу до іншої місцевості, її проходження, 

дисциплінарної відповідальності, звільнення зі служби в органах внутрішніх 

справ  та ін. 

 У свою чергу працівники органів внутрішніх справ зобов’язані: 

приносити Присягу; проходити службу там, де це викликано інтересами служби 

і обумовлено наказами прямих начальників; забезпечувати додержання і захист 

прав, свобод і законних інтересів громадян; виконувати вимоги законів та 

підзаконних нормативних актів; охороняти громадський порядок і 

забезпечувати громадську безпеку; боротися зі злочинністю та іншими 

правопорушеннями; не допускати порушень прав і свобод людини та 

громадянина; безпосередньо виконувати покладені на них службові 

обов’язки; не розголошувати державну таємницю, інформацію про громадян, 

що стала їм відомою під час виконання обов’язків державної служби, а також 

іншої інформації, яка  згідно з законодавством не підлягає розголошенню; 

постійно вдосконалювати організацію своєї роботи і рівень професійної 

кваліфікації; сумлінно виконувати свої службові обов’язки; виконувати 

накази, розпорядження та вказівки вищестоящих начальників, відданих в межах 
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їх посадових повноважень, за винятком незаконних; додержуватись 

встановленого в органі, підрозділі внутрішніх справ внутрішнього розпорядку, 

посадових обов’язків, порядку роботи з службовими документами та 

інформацією; у межах своєї компетенції своєчасно розглядати звернення 

фізичних та юридичних осіб і приймати по ним мотивовані рішення. 

3. Спеціальні права та обов’язки державних службовців органів внутрішніх 

справ. Особливістю даної групи прав і обов’язків є те, що їх характер залежить 

від наступних обставин: 1) посади яку займає працівник ОВС; 2) в якому органі 

(підрозділі) проходить службу. Так, наприклад, відповідно до ст.11 Закону 

України “Про міліцію” [43] працівники міліції мають право: 1) вимагати від 

громадян і службових осіб, які порушують громадський порядок, 

припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню 

повноважень міліції, виносити на місці усне попередження особам, які 

допустили малозначні адміністративні порушення, в разі невиконання 

зазначених вимог застосовувати передбачені цим Законом заходи примусу; 

2) перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, 

що посвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні для з'ясування 

питання щодо додержання правил, нагляд і контроль за виконанням яких 

покладено на міліцію; 3) викликати громадян і службових осіб у справах про 

злочини та у зв'язку з матеріалами, що знаходяться в її провадженні, в разі 

ухилення без поважних причин від явки за викликом піддавати їх приводу у 

встановленому законом порядку; 4) виявляти і вести облік осіб, які 

підлягають профілактичному впливу на підставі та в порядку, встановленому  

законодавством, виносити їм офіційне застереження про неприпустимість 

протиправної поведінки;  5) затримувати і тримати у спеціально відведених 

для цього місцях осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під 

варту, - на строк, встановлений органом попереднього розслідування, 

прокурором, судом, але не більше десяти діб; осіб, які вчинили 

адміністративні правопорушення, для складання протоколу або розгляду 

справи по суті, якщо ці питання не можуть бути вирішені на місці, — на 
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строк до  трьох годин, а у необхідних випадках для встановлення особи і 

з'ясування обставин правопорушення — до трьох діб з повідомленням про це 

письмово прокуророві протягом 24 годин з моменту затримання; 

неповнолітніх віком до 16 років, які залишилися без опікування, — на строк 

до передачі законним представникам або до влаштування у встановленому 

порядку, а неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння і не 

досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, — до передачі їх 

законним представникам або направлення у приймальники-розподільники, 

але не більш як на 8 годин; осіб які перебували в громадських місцях у стані 

сп'яніння, якщо їх вигляд ображав людську гідність і громадську мораль або 

якщо вони втратили здатність самостійно пересуватися чи могли завдати 

шкоди оточуючим або собі, — до передачі їх в спеціальні медичні заклади 

або для доставки до місця проживання, а при відсутності таких – до їх 

витвереження; осіб, яких запідозрено у занятті бродяжництвом, — на строк 

до 30 діб  з санкції прокурора; 6) проводити огляд осіб, зазначених у пункті 

п’ятому цієї статті, речей, що знаходяться при них, транспортних засобів і 

вилучати документи та предмети, що можуть бути речовими доказами або 

використані на шкоду їх здоров'ю; 7) складати протоколи про 

адміністративні правопорушення, проводити особистий огляд, огляд речей, 

вилучення речей і документів, застосовувати інші передбачені законом 

заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення; 8) у випадках, передбачених Кодексом України про 

адміністративні правопорушення, накладати адміністративні стягнення або 

передавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд інших 

державних органів, товариських судів, громадських об'єднань або трудових 

колективів; 9) проводити в порядку провадження дізнання і за дорученням 

слідчих органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, допити та інші 

слідчі дії відповідно до кримінально-процесуального законодавства; 10) 

здійснювати на підставах і в порядку, встановлених законом, гласні та 

негласні оперативно-розшукові заходи, фото-, кіно-, відеозйомку і 
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звукозапис, прослуховування телефонних розмов з метою розкриття 

злочинів; 11) проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку, 

дактилоскопію осіб, які затримані за підозрою у вчиненні злочину або за 

бродяжництво, взяті під варту, звинувачуються у вчиненні злочину, а також 

осіб, підданих адміністративному арешту; 12) проводити кіно-, фото-, 

звукофіксацію як допоміжний засіб попередження протиправних дій та 

розкриття правопорушення; 13) проводити огляд поклажі, багажу та огляд 

пасажирів цивільних повітряних, морських і річкових суден, засобів 

залізничного та автомобільного транспорту згідно з цим законодавством; 14) 

входити безперешкодно у будь-який час доби: а) на територію і в 

приміщення підприємств, установ і організації, в тому числі митниці, та 

оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування осіб, 

підозрюваних у вчинені злочинну, при стихійному лихові та інших 

надзвичайних обставинах; б) на земельні ділянки та інші приміщення 

громадян у разі переслідування злочинця або припинення злочину, що 

загрожує життю мешканців, а також при стихійному лихові та інших 

надзвичайних обставин; 15) перебувати на земельних ділянках, в жилих та 

інших приміщеннях громадян за їхньою згодою, а також на території і в 

приміщеннях підприємств, установ і організацій з повідомленням про це 

адміністрації з метою забезпеченні безпеки громадян, громадської безпеки, 

запобігання злочину, виявлення і затримання осіб, які його вчинили; 16) 

одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і 

організацій незалежно від форм власності та об'єднань громадян на 

письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та 

банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що знаходяться у 

провадженні міліції; 17) повідомляти з метою профілактичного впливу 

державним органам, громадським об'єднанням, трудовим колективам і 

громадськості за місцем проживання особи про факти вчинення нею 

адміністративного правопорушення; 18) вносити відповідним державним 

органам, громадським об'єднанням або службовим особам, підприємствам, 
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установам, організаціям обов'язкові до розгляду подання про необхідність 

усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень; 19) 

відповідно до своєї компетенції тимчасово обмежувати або забороняти 

доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи об'єкти з метою 

забезпечення громадського порядку, громадської безпеки, охорони життя і 

здоров'я людей; 20) обмежувати або забороняти у випадках затримання 

злочинця, при аваріях, інших надзвичайних обставинах, що загрожують 

життю і здоров'ю людей, рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках 

вулиць і автомобільних шляхів; зупиняти транспортні засоби в разі 

порушення правил дорожнього руху, наявних ознак, що свідчать про 

технічну несправність транспорту або забруднення ним навколишнього 

середовища, а також при наявності даних про те, що він використовується з 

протиправною метою; оглядати транспортні засоби і перевіряти у водіїв 

документи на право користування й керування ними, дорожні листи і 

відповідність вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним документам; 

проводити технічний огляд автотранспорту; 21) вилучати у громадян і 

службових осіб предмети і речі заборонені або обмежені в обороті, а також 

документи з ознаками підробки, знищувати, речі та документи або 

передавати їх за призначенням у встановленому порядку; 22) проводити з 

участю адміністрації підприємств, установ і організацій огляд виробничих, 

складських та інших службових приміщень і території з метою перевірки 

охорони державного і колективного майна, додержання правил продажу 

товарів і надання послуг населенню; вимагати від матеріально 

відповідальних і службових осіб підприємств установ і організацій відомості 

та пояснення по фактах порушення законодавства, проведення 

документальних і натуральних перевірок, інвентаризацій і ревізій виробничої 

та фінансово-господарської діяльності; витребувати і при необхідності 

вилучати документи, зразки сировини й продукції, опечатувати каси, 

приміщення і місця зберігання документів, грошей та товарно-матеріальних 

цінностей; 23) користуватися безплатно всіма видами громадського 
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транспорту, міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі), а 

також попутним транспортом. Під час службових відряджень працівники 

міліції мають право на позачергове придбання квитків на всі види 

транспорту і розміщення в готелях при пред'явленні службового посвідчення 

і посвідчення про відрядження. В разі невідкладних службових поїздок вони 

забезпечуються квитками на поїзд незалежно від наявності місць; 24) 

використовувати безперешкодно транспортні  засоби, що належать 

підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім транспортних 

засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних 

держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального 

призначення), для проїзду до місця події, стихійного лиха, доставки в 

лікувальні заклади осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, для 

переслідування правопорушників та їх доставки в міліцію. Використання з 

цією метою транспортних засобів, що належать підприємствам, установам і 

організаціям, здійснюється безплатно. Відшкодування збитків за 

використання транспорту громадян здійснюється відповідно до вимог 

чинного законодавства; 25) користуватися у невідкладних випадках 

безперешкодно і безплатно засобами зв’язку, що належать громадянам, - за їх 

згодою; 26) користуватися безплатно засобами масової інформації з метою 

встановлення обставин вчинення злочинів та осіб, які їх вчинили, свідків, з 

іншою метою, що пов’язана з необхідністю подання допомоги громадянам, 

підприємствам, установам і організаціям у зв’язку з виконанням міліцією 

покладених на неї обов’язків; 27) матеріально і морально заохочувати 

громадян, які подають допомогу в охороні правопорядку та боротьбі із 

злочинністю; 28) зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та 

зброю. 

 На працівників міліції покладені наступні обов’язки 1) забезпечувати 

безпеку громадян і громадський порядок; 2) виявляти, запобігати, припиняти та 

розкривати злочини, вживати з цією метою оперативно-розшукові та 

профілактичні заходи, передбачені законодавством; 3) приймати і реєструвати 



 87

заяви і повідомлення про злочини та адміністративні правопорушення, 

своєчасно приймати по них рішення; 4) здійснювати досудову підготовку 

матеріалів за протокольною формою, провадити дізнання у межах, визначених 

кримінально-процесуальним законодавством; 5) припиняти адміністративні 

правопорушення і здійснювати провадження у справах по них; 6) виявляти 

причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, вживати в межах 

своєї компетенції заходів щодо їх усунення; брати участь в правовому 

вихованні населення; 7) проводити профілактичну роботу серед осіб, схильних 

до вчинення злочинів, здійснювати адміністративний нагляд за особами щодо 

яких його встановлено; 8) виконувати в межах своєї компетенції кримінальні 

покарання та адміністративні стягнення; 9) розшукувати осіб, які 

переховуються від органів дізнання, слідства і суду, ухиляються від виконання 

кримінального покарання, пропали безвісти, та інших осіб у випадках, 

передбачених законодавством; 10) провадити криміналістичні дослідження за 

матеріалами оперативно-розшукової діяльності, забезпечувати у встановленому 

порядку участь спеціалістів криміналістичної служби у слідчих діях; 11) 

виконувати прийняті в установленому законом порядку і в межах своєї 

компетенції рішення прокурора, слідчого, суду; 12) забезпечувати збереження 

знайдених, вилучених у затриманих і заарештованих осіб і зданих у міліцію 

документів, речей, цінностей та іншого майна, вживати заходів до повернення 

його законним власникам. Міліція несе відповідальність за збереження зданих 

цінностей і майна; 13) охороняти, конвоювати та тримати затриманих і взятих 

під варту осіб; 14) надавати у межах наданих прав допомогу народним 

депутатам, представникам державних органів і громадських об'єднань у 

здійсненні їх законної діяльності, якщо їм чиниться протидія або загрожує 

небезпека з боку правопорушників; 15) подавати у межах наявних можливостей 

невідкладну, у тому числі медичну допомогу особам, які потерпіли від 

правопорушень і нещасних випадків, перебувають у безпорадному або 

небезпечному для життя і здоров’я стані, а також неповнолітнім, які 

залишились без опікування;  16) забезпечувати охорону свідків, потерпілих та 
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інших осіб за зверненням, якщо їх життя, здоров'я і майно знаходяться в 

небезпеці у зв’язку з поданням ними допомоги правоохоронним органам у 

запобіганні та розкритті злочинів. 

Разом з тим найважливішим завданням відомчої правової науки 

залишається вироблення єдиних загальних для всіх державних службовців 

органів внутрішніх справ повноважень, тобто їх прав та обов’язків. Вище 

перелічувалися виділені нами найбільш загальні повноваження державних 

службовців органів внутрішніх справ. Наведений перелік не претендує на 

універсальність. Можливо, подальший розвиток правової науки і законодавства 

дозволять виявити інші загальні права та обов’язки службовців органів та 

підрозділів системи МВС України, або відмовитися від деяких з перерахованих 

вище. Так чи інакше, чітка фіксація всіх додаткових (спеціальних) стосовно 

інших службовців повноважень державних службовців органів внутрішніх 

справ уявляється першочерговим завданням у світлі розвитку інституту їх 

відповідальності. 

Аналіз прав і обов’язків державних службовців органів внутрішніх справ 

дозволяє зробити такі висновки. По-перше, настав час прийняти Закон України 

“Про органи внутрішніх справ України”, де повинні бути визначені загальні 

права і обов’язки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх 

справ. По-друге, у цьому нормативному акті необхідно передбачити 

організаційно-управлінські основи побудови і функціонування усіх 

структурних складових даної підсистеми механізму державної виконавчої 

влади. У Законі України “Про органи внутрішніх справ України” має бути 

розділ у якому будуть чітко визначені особливості організаційно-структурної 

побудови і діяльності служб, структур та підрозділів внутрішніх справ, 

найважливіші аспекти специфіки правового статусу їх особового складу. По-

третє, засади організаційно-структурної побудови органів внутрішніх справ та 

правового статусу їх особового складу мають бути конкретизовані у більш 

спеціальних нормативно-правових актах, наприклад, Положенні про 
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проходження служби особами рядового і начальницького складу в органах 

внутрішніх справ України.   

На підставі викладеного, зробимо висновок, що саме характер прав і 

обов’язків є найважливішою ознакою державного службовця органів 

внутрішніх справ. Тому в усіх нормативних актах, що визначають правовий 

статус працівників органів та підрозділів системи МВС України, потрібно в 

обов'язковому порядку фіксувати їх спеціальні права та обов'язки, оскільки 

через них відбувається відображення виконуваних державним службовцем 

посадових функцій.  

Службова діяльність державного службовця пов’язана із застосуванням 

відповідальності, що настає у зв’язку з виконанням державним службовцем 

покладених на нього посадових обов’язків. Проміжним елементом, що передує 

або запобігає відповідальності державного службовця є обмеження і заборони 

для службовців органів внутрішніх справ. Питання про обмеження для 

державних службовців таке ж давнє, як і сама служба. “Справа у тому, що, 

володіючи повноваженнями за державною посадою, службовець, реалізуючи 

ці повноваження, у той же час одержує значні можливості їх використання в 

цілях, які не відносяться до посади і навіть протипоказані останній: в 

політичних цілях, в інтересах третіх осіб, з метою особистого збагачення. 

Тому законодавство багатьох країн містить офіційні, відкриті положення про 

обмеження правового статусу осіб, котрі знаходяться на державній службі” 

[82, с.174]. Надаючи всім громадянам України рівне право доступу на 

державну службу, законодавець разом з тим встановлює коло обмежень, що 

пов’язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної 

служби [83, с.92]. “Окрім прав і основних обов’язків державний службовець, 

вступаючи на державну службу, добровільно приймає і ряд встановлених 

законодавством обмежень та заборон. Правообмеження для державного 

службовця зумовлені специфікою виконуваних державних функцій та 

службових повноважень і полягають в основному в ряді заборон для 

державного службовця” [45, с.335]. Головна мета правообмежень полягає в 
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забезпеченні ефективного функціонування державної служби, у встановленні 

правових перешкод можливому зловживанню державних службовців, 

створенні посадових повноважень та реалізації встановлених Конституцією 

прав і свобод службовців [84, с.21]. 

Відповідно до ст. 12 та ст. 16 Закону України “Про державну службу” [3] 

обмеження, пов’язані з державною службою, поділяються на дві групи; а) 

обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу; б) обмеження, 

пов’язані з проходженням державної служби. Обмеження, пов’язані з 

прийняття на державну службу, є традиційними – визнання особи у  

встановленому порядку недієздатною, наявність судимості, що є несумісною із 

зайняттям посади, безпосередня підпорядкованість або підлеглість особам, які є 

близькими родичами чи свояками. Законами України для деяких категорій 

державних службовців можуть встановлюватись й інші обмеження, пов’язані з 

прийняття на державну службу. Наприклад, у ст.17 Закону України “Про 

міліцію” [43] зазначено, що при прийомі громадян на службу в органи 

внутрішніх справ для них може бути встановлений іспитовий термін до одного 

року.  

Обмеження і заборони для державного службовця мають абсолютний 

характер, тобто вони діють для нього на протязі всього часу проходження 

служби і не можуть бути відмінені чи замінені іншими положеннями. 

Встановлено, що державний службовець або інша особа, уповноважена 

на виконання функцій держави, не має права: 

а) сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і 

юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності, а так само в 

отриманні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг з метою незаконного 

одержання за це матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг; 

б) займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через 

посередників або підставних осіб, бути повіреним третіх осіб у справах 

державного органу, в якому вона працює, а також виконувати роботу на умовах 
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сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної 

практики); 

в) входити самостійно чи через представника або підставних осіб до 

складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-

фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, 

об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність; 

г) відмовляти фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої 

передбачено правовими актами, умисно затримувати її, надавати недостовірну 

чи неповну інформацію. 

Державний службовець, який є посадовою особою, не має також права: 

а) сприяти, використовуючи своє посадове становище, фізичним та 

юридичним особам у здійсненні ними зовнішньоекономічної, кредитно-

банківської та іншої діяльності з метою незаконного одержання за це 

матеріальних благ, послуг, пільг чи інших переваг; 

б) неправомірно втручатися, використовуючи своє посадове становище, у 

діяльність інших державних органів чи посадових осіб з метою перешкодити 

виконанню ними своїх повноважень; 

в) бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, діяльність 

якого він контролює; 

г) надавати незаконні переваги фізичним або юридичним особам під час 

підготовки і прийняття нормативно-правових актів чи рішень. 

Особи, які претендують на зайняття посади в системі державної служби 

або на виконання інших функцій держави, попереджаються про встановленні 

щодо них обмеження. Державні службовці не мають права брати участь у 

страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному 

функціонуванню державного органу. Інші обмеження, пов’язані з 

проходженням державної служби окремими категоріями державних службовці, 

встановлюються виключно законодавчими актами України. 

Такий перелік правообмежень зазначений у Законі України “Про 

державну службу [3] та у Законі України “Про боротьбу з корупцією” [85]. 
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Поряд з цим слід відзначити про необхідність доповнення ст. 16 Закону 

України “Про державну службу” [3] за назвою “Обмеження, пов’язані з 

проходженням державної служби”, ще й такими правообмеженнями як те, 

що: державному службовцю забороняється займатися іншою оплачуваною 

діяльністю, окрім педагогічної, наукової та іншої творчої діяльності; йому 

забороняється використовувати у неслужбових цілях засоби матеріально-

технічного, фінансового й інформаційного забезпечення, інше державне 

майно і службову інформацію; він не має права використовувати своє 

посадове положення в інтересах політичних партій та громадських 

організацій, в тому числі релігійних об’єднань; державним службовцям 

забороняється утворювати в державних органах структур політичних партій, 

релігійних, громадських об’єднань, за винятком професійних спілок.  

Водночас вважаємо, що ст. 12 Закону України “Про державну службу” 

[3] за назвою “Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в державних 

органах та їх апараті” потребує удосконалення шляхом: 1) заміни даної назви 

на “Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу”; 2) доповнення 

переліку обмежень правоообмеженням з таким формулюванням – “раніше 

притягувалися до відповідальності за корупційні діяння”. Дане 

правообмеження стане дієвим заходом боротьби з корупцією в органах, 

структурах та підрозділах державного механізму; 3) незрозумілим є 

застосування у цій статті оціночного поняття “мають судимість, що є 

несумісною з зайняттям посади” – правила юридичної техніки складання 

нормативних приписів вимагає виправлення означеного термінологічного 

непорозуміння. Останнє буде виправленим, якщо замість позначеного 

формулювання правообмеження вкажемо інше: “мають непогашену 

судимість за навмисний злочин”. 

Особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 

користуються всіма соціально-економічними, політичним та особистими 

правами і свободами, виконують усі обов’язки громадян, передбачені 

Конституцією України та іншими законодавчими актами.  Їх права, обов’язки і 
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відповідальність, що випливають з умов служби, визначаються спеціальним 

законодавством. Окрім того, державні службовці органів внутрішніх справ 

України мають і певні обмеження пов’язані зі службою. По-перше, вони не 

можуть займатися іншою оплачуваною роботою на умовах сумісництва, за 

винятком наукової, педагогічної, творчої та медичної практики. По-друге, їм 

забороняється бути членами будь-яких політичних партій, рухів та інших 

організацій, які мають політичну спрямованість. По-третє, вони не можуть 

займатися підприємницькою діяльністю особисто або через посередників, 

сприяти фізичним і юридичним особам в здійсненні ними підприємницької 

діяльності, використовувати своє службове становище з метою одержання за це 

винагороди у грошовому чи іншому вигляді, послуг, пільг тощо. По-четверте, 

їм забороняється використовувати своє службове становище в інших корисних 

цілях. По-п’яте, вони не можуть приймати участь у страйках і 

несанкціонованих демонстраціях та мітингах. По-шосте, їм забороняється 

використовувати у неслужбових цілях засоби матеріально-технічного, 

фінансового та інформаційного забезпечення, інше службове майно та 

інформацію без попередньої згоди відповідних керівників та матеріально 

відповідальних осіб. По-сьоме, вони не можуть вчиняти дії, які можуть 

заподіяти шкоду інтересам служби або негативно вплинути на репутацію 

органів внутрішніх справ, дискредитувати орган у якому вони проходять 

службу.  

Аналіз точок зору вчених щодо суті та юридичної природи прав, 

обов’язків та обмежень, пов’язаних зі службою в органах внутрішніх справ 

дозволяє зробити низку наступних висновків: 

1. Основними елементами правового статусу державного 

службовця органів внутрішніх справ є їх посадові права і обов’язки. Права 

працівників органів, служб, структур та підрозділів системи МВС України – 

збірне поняття, що охоплює декілька рівнів: права людини, права громадянина, 

права державного службовця, загальні права працівника органів внутрішніх 

справ, безпосередні (спеціальні) права державних службовців органів 
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внутрішніх справ. Обсяг прав державного службовця органів внутрішніх справ 

постійно збільшується, від прав людини до безпосередніх (спеціальних) права 

державних службовців системи органів внутрішніх справ України, що можна 

показати за допомогою наступної схеми: права людини - права громадянина - 

права державного службовця - загальні права працівника органів внутрішніх 

справ - безпосередні (спеціальні) права державних службовців органів 

внутрішніх справ.  

2. Правове становище державного службовця органів внутрішніх 

справ характеризується сукупністю його прав і обов'язків, закріплених нормами 

права, тобто тими правами, які надаються державою у зв'язку із вступом на 

державну службу в органи внутрішніх справ та заміщенням посади. 

Повноваження службовця органів внутрішніх справ охоплюють ті його дії, які 

спрямовані на реалізацію завдань і функцій органів внутрішніх справ. 

3. Саме характер прав і обов’язків є найважливішою ознакою 

державного службовця органів внутрішніх справ. Тому в усіх нормативних 

актах, що визначають правовий статус працівників органів та підрозділів 

системи МВС України, потрібно в обов'язковому порядку фіксувати їх 

спеціальні права і обов'язки, оскільки через них відбувається відображення 

виконуваних державними службовцями органів внутрішніх справ посадових 

функцій.  

4. Службові права державних службовців органів внутрішніх 

справ діалектично пов'язані з їх службовими обов'язками. Держава або 

державний орган (орган внутрішніх справ) покладає на службовця відповідні 

обов'язки. Посадовими обов'язками працівників органів внутрішніх справ є 

виконання завдань за посадою, загальних розпоряджень, індивідуальних 

службових розпоряджень, наказів керівних органів, прояв дбайливості, 

обачності, сумлінності по службі, організованість, забезпеченість, дотримання 

встановленого порядку і службової дисципліни. 

5. Права і обов’язки державних службовців органів внутрішніх 

справ можна класифікувати за наступними критеріями: а) основні 
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(конституційні) права і обов’язки особового складу, закріплені у Конституції 

України, міжнародно-правових актах та законодавчих актах України. Вони у 

свою чергу поділяються на: особисті, політичні та, соціально-економічні. 

Подібним чином поділяються і основні (конституційні) обов’язки державних 

службовців органів внутрішніх справ; б) загальні права та обов’язки державних 

службовців органів внутрішніх справ. Це права і обов’язки, які мають усі 

державні службовці органів системи МВС; в)  Спеціальні права та обов’язки 

державних службовців органів внутрішніх справ. Особливістю даної групи прав 

і обов’язків є те, що їх характер залежить від наступних обставин: органу 

(підрозділу) в якому проходить службу працівник органів внутрішніх справ; 

посади яку займає працівник ОВС.   

6. Під правообмеженнями, пов’язаними з державною службою в 

органах внутрішніх справ, слід розуміти обумовлені загальними і 

спеціальними нормативно-правовими актами умови, правила, заборони, котрі 

ставлять працівника означеного правоохоронного органу в певні юридичні 

межі, вихід за які тягне застосування того чи іншого різновиду юридичної 

відповідальності. 

7. Суть правообмежень полягає у тому, що державний 

службовець органів внутрішніх справ на період знаходження на державній 

службі позбавляється певних прав, які входять в статус прав громадянина. 

Своєю кінцевою метою правообмеження мають забезпечити ефективність 

функціонування державної служби в органах внутрішніх справ. 

8. Обмеження для державного службовця органів внутрішніх 

справ мають абсолютний характер – вони діють для нього протягом усього 

часу проходження служби і не можуть бути відміненими або заміненими на 

інші положення. Встановлення правообмежень, своїм призначенням має: 

забезпечення ефективної професійної діяльності щодо виконання 

повноважень працівниками органів внутрішніх справ; встановлення 

перешкоди можливому зловживанню означеною категорією працівників 

своїми службовими обов’язками; створення умови для незалежної службової 



 96

діяльності; дотримання державними службовцями органів внутрішніх справ 

прав, свобод та законних інтересів громадян.  

9. До обмежень та заборон державних службовців органів 

внутрішніх справ необхідно віднести такі. По-перше, вони не можуть займатися 

іншою оплачуваною роботою на умовах сумісництва, за винятком наукової, 

педагогічної, творчої та медичної практики. По-друге, їм забороняється бути 

членами будь-яких політичних партій, рухів та інших організацій, які мають 

політичну спрямованість. По-третє, вони не можуть займатися 

підприємницькою діяльністю особисто або через посередників, сприяти 

фізичним і юридичним особам в здійсненні ними підприємницької діяльності, 

використовувати своє службове становище з метою одержання за це 

винагороди у грошовому чи іншому вигляді, послуг, пільг тощо. По-четверте, 

їм забороняється використовувати своє службове становище в інших корисних 

цілях. По-п’яте, вони не можуть приймати участь у страйках і 

несанкціонованих демонстраціях та мітингах. По-шосте, їм забороняється 

використовувати у неслужбових цілях засоби матеріально-технічного, 

фінансового та інформаційного забезпечення, інше службове майно та 

інформацію без попередньої згоди відповідних керівників та матеріально 

відповідальних осіб. По-сьоме, вони не можуть вчиняти дії, які можуть 

заподіяти шкоду інтересам служби або негативно вплинути на репутацію 

органів внутрішніх справ, дискредитувати орган у якому вони проходять 

службу. 
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2.2. Компетенція, компетентність і професійна компетентність державних 

службовців органів внутрішніх справ України 

 

Подальший розвиток державної служби в Україні вимагає стратегічних 

заходів щодо створення його цілісного інституту. Кадровий склад державної 

служби має поповнитись висококваліфікованими, компетентними фахівцями з 

високим рівнем загальної культури, освіченості, громадянської 

відповідальності. Критерії добору, призначення та просування по службі 

працівників органів державної влади мають ґрунтуватися на нових професійно-

кваліфікаційних характеристиках державних службовців, запровадження яких 

має стати вагомим компонентом реформи адміністративної системи. Головним 

напрямом реформації професійно-кваліфікаційних характеристик державних 

службовців має стати пріоритетний розвиток якостей особистості, які надають 

їй здатність до самовдосконалення та адаптації в сучасних умовах. 

Україна як і кожна держава світу має свою окрему програму розвитку і 

проводить свою політику в області розбудови державного управління. Держава 

визначає рівень вимог до фахівців державної служби як щодо професійних 

якостей, так і з питань постійного удосконалення і розвитку вмінь та знань, 

необхідних до швидкої адаптації та реагування в умовах адміністративних 

реформ та економічних змін у господарюванні. З одного боку, держава сама є 

виразником потреб органів державної влади та громадян як споживачів їх 

послуг у фахівцях державної служби відповідної професійної кваліфікації, з 

іншого боку - інтересів саме вказаних фахівців як своїх громадян у соціальному 

захисті. Тобто держава повинна забезпечити сучасний і спрогнозувати 

майбутній інтелектуальний та практичний потенціал державного управління, 

його  захист. Органи державної влади в свою чергу з урахуванням попиту у 

послугах державної служби на основі моделювання діяльності  та співставлення 

якісного складу виконавців з надання послуг та професійно-кваліфікаційних 

вимог до посад, що вони обіймають, можуть самостійно і безпосередньо 

впливати на діяльність закладів системи навчання державних службовців 
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шляхом надання їм замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації фахівців за конкретною спеціальністю або спеціалізацією в галузі 

знань “Державне управління”, а також на професійно-орієнтованих для 

державної служби фахівців через пропозиції і з формуванням відповідного 

державного замовлення, інвестування, тобто  підготовки конкретного 

спеціаліста. Отже, саме професійна компетентність державних службовців 

органів внутрішніх справ повинна стати основоположним елементом їх статусу, 

відносно якого вирішувалися б питання про право громадян на державну 

службу в органах та підрозділах системи МВС України, прийняття на державну 

службу, постановки в кадровий резерв і просування по службі в органах 

внутрішніх справ, їх матеріального і соціально-побутового забезпечення. Не 

викликає сумніву той факт, що для того щоб розібратися в складній соціально-

політичній обстановці наших днів і прийняти єдино правильне рішення 

потрібна висока професійна компетентність працівників державної служби. 

Тому підвищення професійної компетентності працівників органів внутрішніх 

справ виступає провідною вимогою, що висувається до правоохоронців 

перехідного періоду, який переживає наша країна в теперішній час. 

Дослідження професійної компетентності державного службовця органів 

внутрішніх справ потребує ретельного аналізу таких її складових як професія, 

професіоналізм, професійна культура. Однак, насамперед, необхідно 

проаналізувати саме поняття “компетенція” державного службовця в його 

професійній діяльності. 

Слово “компетенція” в буквальному перекладі з латинської означає 

“належність по праву”, а змістовна суть його включає в себе два складових 

компоненти: “коло повноважень” будь-якого органу чи посадової особи; коло 

питань, в яких дана особа володіє пізнанням, досвідом” [86, с.241]. На 

сьогоднішній день юридичний зміст категорії “компетенція” можна визначити 

як сукупність повноважень, якими володіє будь-який орган чи посадова особа, 

що визначені Конституцією, законами, постановами і іншими актами 

державного управління. Поняття “компетенція” переважно застосовується і 
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розробляється стосовно діяльності органів управління. Про це свідчать, 

зокрема, публікації В.Б.Авер’янова, Л.П.Альохіна, І.Л.Бачило, Д.М.Бахраха, 

П.Т.Василенкова, В.М. Горшеньова, В.В. Комарова Б.М.Лазарєва, 

В.К.Мамутова, Ю.Н. Старилова.  

Головним елементом правового статусу державного органу, зокрема, 

органу внутрішніх справ, що визначає його роль і призначення в системі 

відповідних органів, є компетенція. Це відноситься і до правового становища 

державного службовця органів внутрішніх справ, оскільки посадові 

повноваження являють собою складову частину компетенції органу [52, с.72]. З 

цього приводу існують різні точки зору про співвідношення прав, обов'язків, 

функцій і компетенції. Як показує аналіз правової літератури, присвяченої 

цьому питанню, всі автори єдині лише в одному - основним елементом 

компетенції є права та обов'язки суб'єкта. Що ж стосується інших елементів, то 

до їх числа включають коло підвідомчих даному органу питань: завдання, 

поставлені перед органом; покладені на нього функції; територія його 

діяльності; відповідальність [87, с.26-27]. Наприклад, І.Л. Бачило, виходячи з 

тези про те, що представити функції органу поза його компетенцією 

неможливо, вважає, що функції є складовою частиною компетенції і 

визначають, “що” робить орган. Для обґрунтування своєї позиції науковець 

запропонував два поняття компетенції - у широкому і вузькому (власному) 

розумінні, причому кожне з понять визнаються правовими. В першому випадку 

в компетенцію включаються, крім функцій і місце органу в системі управління, 

його завдання, об'єкти відання, коло діяльності, повноваження і 

відповідальність. В другому випадку - компетенція складається безпосередньо з 

прав та обов'язків органу [88, с.52-54]. Обґрунтованою уявляється протилежна 

позиція, сформульована Б.М. Лазарєвим: “функції управління самі по собі 

явища, звичайно, не юридичні, і тому вони не можуть бути елементами 

компетенції. Але законодавство покладає на відповідні органи виконання тих 

чи інших управлінських функцій, причому в різних комбінаціях і стосовно 

різних управлінських об'єктів. В результаті в органа виникає право та обов'язок 
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здійснювати певні управлінські функції у певній сфері. Такі права й обов'язки і 

є одним із елементів компетенції органів управління. Будь-яке суб'єктивне 

право або обов'язок є видом і мірою відповідно юридично можливої або 

юридично обхідної поведінки (діяльності)” [87, с.40-41]. Це твердження в 

цілому не розходиться з нашою точкою зору на дане явище. На наш погляд, 

компетенція службовця органів внутрішніх справ є системою його 

повноважень, прав і обов'язків. 

Таким чином, серед досліджень вище вказаних вчених відмічаються 

наступні підходи щодо розуміння поняття “компетенція”. 

  Розуміння компетенції як юридичної характеристики завдань та змісту 

діяльності органів управління: це юридичний вираз функцій органу управління 

(В.Б.Авер’янов) [89, с.62]; це правова форма закріплення та реалізації прав 

державних органів в сфері планування, фінансування, матеріального 

забезпечення (Г.В.Атаманчук) [90, с.121]; це юридичний вираз сукупності 

функцій та повноважень органу управління (А.А.Пушкін) [91, с.10-11]. 

  Включення в якості обов’язкового атрибуту компетенції повноважень 

відповідного органу управління (сукупності його прав та обов’язків):  у 

вузькому розумінні компетенція – це права та обов’язки органу управління 

(Л.Л.Бачило) [88, с.52]; це точно визначений об’єм прав та обов’язків, яким 

наділяється орган управління для виконання покладених на нього завдань і 

функцій (Ю.М.Козлов) [92, с.20];  це система повноважень органу по 

здійсненню державної влади (Б.М.Лазарєв) [87, с.107]; це сукупність 

повноважень, наданих для реалізації відповідних функцій (В.К.Мамутов) [93, 

с.52-54]. 

 3. Віднесення до компетенції органів управління питань предметів 

ведення:  це коло питань ведення органу та сукупність повноважень, взятих 

разом (Л.А.Григорян) [94, с.87]. 

У своїх дослідженнях професор Л.І.Пономарьов виділяє три рівні 

компетенції: 
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1. Громадянський рівень компетенції. Яку б посаду не займав 

громадянин в суспільстві, його діяльність регламентована Конституцією і 

господарюючою мораллю. Цей рівень являється базовим, на основі його 

будуються всі інші рівні компетенції.  

2. Професійний рівень компетенції. Говорячи про професійну 

компетенцію, слід, насамперед, виділяти сферу діяльності (працівники, 

інженерно-технічні працівники, управлінський апарат, службовці) і розглядати 

її в єдності з кваліфікацією чи рівнем управління (центральний, регіональний, 

місцевий). Чим вищою є кваліфікація та рівень управління, тим більш 

необхідними є високий рівень знань, великий досвід, наявність необхідних для 

справи особистих якостей. Професійна компетентність визначається не тільки 

компетенцією, діловими і особистими якостями, але і колом конкретних питань 

і проблем, що реалізуються в рамках професійної діяльності. 

3. Політичний рівень компетенції. Цей рівень є найбільш складним 

по змісту і виконанню. Сучасний політичний працівник і в першу чергу 

робітник персоналу державної служби, повинен критично відноситися до 

реальностей, постійно вдосконалювати свої професійні знання [95, с.72-74]. 

Компетенція, за визначенням Ю.Н. Старилова, - це належне органу 

державної влади коло повноважень, межі його дій по здійсненню функцій 

держави і вирішенню завдань держави; це коло - питань, передбачених 

нормативно-правовим актом, котрі орган державної влади правоздатний 

вирішувати. В компетенцію входять повноваження органу державної влади, 

його відповідальність, правові засоби, форми і методи реалізації прав і 

виконання обов'язків [31, с.498]. Має місце різне бачення і елементарного 

складу компетенції посадових осіб. Так, Ю.О.Петров вважає, що змістом їх 

компетенції є: предмети відання (управлінські функції); коло відання – включає 

коло питань по відношенню до яких посадова особа здійснює управлінські 

функції; територіальні рамки та коло осіб, на які поширюється їх діяльність;  

повноваження (права і обов’язки) – визначають межі здійснення посадовою 

особою управлінських функцій [45, с.11]. 



 102

Оскільки статус як соціальний феномен не може бути чимось незмінним, 

і вдосконалюється разом з розвитком держави, правовим регулюванням 

суспільних відносин, зміною ролі посадових осіб, тому, підкреслює 

О.М.Костюков, всі вказані елементи компетенції характеризують статус 

державних службовці, а саме: суб’єктивні права і обов’язки особливого роду – 

повноваження;   предмети відання – управлінські функції;   цілі, завдання, 

найменування [62, с.10-12]. 

Враховуючи вищесказане, вважаємо, що елементами компетенції 

державного службовця органів внутрішніх справ є наступні: 

- по-перше, право і обов’язок здійснювати правоохоронні функції 

стосовно до діяльності певних об’єктів управління – фізичних і 

юридичних осіб, що не знаходяться в підпорядкуванні органів 

внутрішніх справ та їх особового складу;  

- по-друге, компетентні повноваження – право і обов’язок застосовувати 

відповідну форму управлінської діяльності;  

- по-третє, право видавати акти управління. 

Слово “компетентний” – одного кореню з компетенцією і означає 

“здатний, відповідний, який володіє компетенцією, знаючий в певній області”, 

тобто компетентність є похідною від компетенції. Компетентність, на думку 

професорів В.М. Горшеньова і В.В. Комарова, - це певний рівень 

інтелектуального, психологічного та функціонального стану службовця, який 

відображає його знання, переконання, навички і вміння у конкретній сфері 

професійної діяльності та який зумовлює у своїй єдності якісну визначеність 

професіонала. На основі компетентності робиться висновок про відповідність 

службовця посаді або роботі, що ним виконується. На засадах цих положень і 

формуються професійно-кваліфікаційні характеристики державних службовців 

[96, с.54]. Компетентність не втратила головної ознаки компетенції – 

відповідності, але стала характеризувати суб’єкт управління з точки зору його 

знань і вмінь, що дають можливість здійснювати управління і насамперед із 

сторони наявності у нього відповідних знань і досвіду з більшою чи меншою 
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ефективністю. Таким чином, “компетентність” – це здатність до ефективної 

реалізації в практичній діяльності спеціальних, професійних знань, що 

обумовлені особистими якостями і компетенцією. Компетентність – складне 

духовно-практичне, соціально-обумовлене утворення, що являється кінцевим 

результатом, вірніше, оцінкою доцільної і ефективної практичної діяльності 

людини. Причому, компетентність – це не тільки результат чи оцінка діяльності 

людини, але і сам хід її мислення і діяльності” [95, с.70]. Існують різні 

тлумачення компетентності. Одні науковці тлумачать її як “досконале знання 

своєї справи, суті виконуваної роботи, складних зв’язків явищ і процесів, 

можливих способів і засобів досягнення намічених цілей” [97, с.95]. Інші – як 

“наявність глибоких знань в області економіки і науки управління, соціальних 

закономірностей і законів психології” [98, с.10].  

Об’єднуючим фактором подібного роду точок зору є розгляд знань 

службовців в якості потенціалу науково-практичного багажу, яким вони 

володіють. Привести їх в дію, реалізувати, можуть лише додаткові фактори, 

такі як: діловитість, організаційні якості, здатність приймати рішення, вміння 

бути гарним адміністратором та інші. Часто в поняття компетентності 

включається окрім загальної сукупності знань, ще і знання можливих наслідків 

конкретного способу впливу, рівень вмінь і досвід практичного використання 

знань. В цьому випадку в поняття компетентності поряд з наявністю знань і 

досвіду включається і вміння розпорядитися ними при використанні своїх 

функцій. 

Продовжуючи розмову про співвідношення понять компетенції і 

компетентності, необхідно виділити наступні логічні аспекти: компетенція і 

компетентність знаходяться в тісному взаємозв’язку; компетентність є 

похідною від компетенції, але в свою чергу проявляє індивідуальну специфіку 

кожного окремого суб’єкта як носія компетенції; ступінь розвитку особистих 

характеристик суб’єкта може сприяти чи перешкоджати реалізації компетенції; 

рівень професійних, спеціальних знань, що відповідає компетенції, є 

передумовою успішної її реалізації; оптимальне співвідношення рівня 
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професійних і соціальних знань повинно виходити з кожної конкретної 

компетенції посадового органу чи особи. 

Компетенція і компетентність знаходяться у діалектичному 

взаємозв’язку, але в цей же час, кожна з них має свою специфіку розвитку, яка 

проявляється в наступному. Якщо на формування компетенції впливає 

соціальне замовлення, рівень розвиненості суспільства і його окремих 

представників, конкретно-історичні цілі, то на формування компетентності, в 

першу чергу, впливає сама компетенція, а також особисті, ділові якості 

суб’єкта. Якщо реалізація особистих, політичних, ділових, моральних якостей 

(в нашому випадку державного службовця органів внутрішніх справ) будуть 

знаходитися в протиріччі з його компетенцією, то виникає конфлікт між 

суспільством і особистістю. Та ж конфліктна ситуація з’являється коли нова 

компетенція, новий круг повноважень потребують перебудови особистих і 

ділових якостей, зміни їх в діяльності суб’єкта. Гармонія цих протиріч можлива 

коли компетенція відповідає вимогам часу, коли носії компетенції – суб’єкти – 

відповідають її вимогам [95, с.75]. 

У сфері компетентності особливе місце, що характеризує її сучасні 

форми, займає поняття професійної компетентності. Перш ніж розпочати аналіз 

поняття професійної компетентності, необхідно розглянути наступні поняття: 

“професія”, “професіоналізм”, “професійна культура”. Під професією 

державного службовця органів внутрішніх справ розуміється сукупність знань, 

вмінь і навиків, а також ділових, особистістно-психологічних і моральних його 

якостей, які дозволяють останньому вміло виконувати трудові функції на 

певних посадах державної служби в органах та підрозділах системи МВС 

України. Специфіка професійної діяльності державного службовця органів 

внутрішніх справ пов’язана із стійкістю, надійністю і стабільністю держави. 

Оскільки державна служба – це професія в сфері соціального управління, то з 

теоретико-модельних позицій їй притаманні ряд особливостей, як виду 

діяльності. По-перше, соціальне управління – це духовний вид діяльності, тобто 

такий вид людської праці, де не створюються, не виробляються матеріальні 
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цінності. По-друге, соціальне управління – це діяльність що відображає 

суб`єктивно-об`єктивні відносини; провідну роль відіграє людський фактор, 

багатогранних зв`язків як в самій соціальній структурі управління, так і поза 

нею, яка по своїй природі також суб`єктивна. По-третє, соціальне управління 

являє собою визначену цінність соціального порядку, яка виявляється в тому, 

що від неї в великому ступені залежить ефективність і оптимальність 

соціального розвитку, прогрес у всіх галузях, у всій існуючій соціальній 

системі. От чому в сфері соціального (державного) управління, до якої 

відноситься і правоохоронна діяльність так потрібен високий рівень 

професійної культури і професіоналізм [99, с.60]. 

Професія, як певний набір навиків і якостей в тому чи іншому виді 

діяльності, являє собою відносно самостійний, конкретно-історичний, 

спеціалізований і інституціолізований рід занять, який виник під впливом 

соціального поділу праці. До важливих ознак професії, як виду діяльності, 

можна віднести наступні:  відносно довготривале, а частіше всього довічне 

виконання певних функцій; наявність спеціальних знань, освіти, вмінь і 

навичок, здобутих в ході роботи; отримання плати за свою працю, доходу, що 

забезпечує підтримання існування працівника і його сім`ї; створення певного 

суспільного статусу, образу життя людини, її поведінки як на роботі, так і поза 

нею, що приводить до ототожнення, ідентифікації людини з її професією [99, 

с.59]. 

У свою чергу, професіоналізм виступає вищим рівнем психофізичних, 

психічних і особистісних змін, що походять в процесі довготривалого 

виконання службових обов`язків, забезпечуючи якісно новий, більш 

ефективний рівень вирішення складних професійних завдань в особливих 

умовах. Становлення особистості службовця органів внутрішніх справ 

проходить по трьох основних показниках:  зміна всієї системи діяльності – 

формування професійної майстерності;  зміна особистості суб`єкта, що 

проявляється як у зовнішньому змісті (мова, емоційність, форми спілкування), 

так і в формуванні відповідних елементів професійної свідомості працівника 
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органів внутрішніх справ, що в більш широкому плані може розглядатися як 

становлення його професійного світогляду; зміна відповідних компонентів 

установки суб`єктів по відношенню до суб`єктів діяльності, що проявляється в 

рівні поінформованості про об’єкт, ступені усвідомлення, його значимості, 

зацікавленості до об`єкта, в схильності і задоволенні від взаємодії з ним не 

дивлячись на труднощі, в основі своїх реальних можливостей впливу на об`єкт 

[100, с.59]. Відповідно професіоналізм діяльності державного службовця 

органів внутрішніх справ характеризується:  високим рівнем кваліфікації; 

високою продуктивністю; оптимальною інтенсивністю і напруженістю; 

високою точністю і надійністю; високою організованістю; низькою 

опосередкованістю (тобто малою залежністю від зовнішніх факторів);  

володінням сучасним змістом і сучасними засобами вирішення правоохоронних 

проблем;  високою стабільністю, продуктивністю. 

Характеризуючи професіоналізм державного службовця органів 

внутрішніх справ, необхідно виділити такі наступні його загальні ознаки: 

- компетентність – знання ним справи, наявність необхідної професійної 

освіти, навиків у роботі, вивчення і засвоєння передового правоохоронного 

досвіду, систематичне підвищення кваліфікації; 

- систематичне якісне виконання службовцем органів внутрішніх справ 

різних операцій, прийняття рішень, стабільність службових відносин, відчуття 

стійкості службової діяльності, користі і якості виконуваної роботи; 

- змінність працівників органів внутрішніх справ, що забезпечує динамізм 

в системі державної служби МВС України, притік до неї нових ідей, 

вдосконалення методів управління, більш тісний зв’язок з населенням, 

запобігання застою, консерватизму, бюрократизму, пониженню відчуття 

відповідальності; 

- регулярне отримання державним службовцем органів внутрішніх справ 

відповідної оплати за свою працю; 

- політична нейтральність державної служби в органах внутрішніх справ. 

Правоохоронцю забороняється використовувати своє службове становище в 
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інтересах тієї чи іншої політичної партії, підприємницьких чи інших 

господарських структур, забороняється створювати партійні організації тощо. 

“Практично всі розвинені в економіко-правовому відношенні держави завжди 

намагаються формувати державний апарат так, щоб він і його службовці були 

вільними від політичного впливу будь яких партій та рухів” [101, с.325]; 

- лояльність державного службовця органів внутрішніх справ. Незалежно 

від партійних чи інших пристрастей він повинен триматися в рамках 

законності, службового обов’язку, бути коректним, уважним з людьми; 

- відповідальність за невиконання чи неналежне виконання посадових 

обов’язків, за якість рішень, що готуються і приймаються. За свою діяльність 

службовці органів внутрішніх справ можуть нести дисциплінарну, 

адміністративну, кримінальну та матеріальну відповідальність.  

Державний службовець органів внутрішніх справ повинен: постійно 

спрямовувати свою діяльність на забезпечення конституційних прав і свобод 

людини та удосконалення управлінської діяльності на основі конструктивного 

вирішення питань, що належать до його повноважень; сумлінно виконувати 

свої службові обов'язки, передбачені законодавчими актами та його посадовою 

інструкцією; організовувати роботу щодо ефективного виконання завдань та 

функцій на відповідній посаді органу чи підрозділу системи МВС України; 

дотримуватися норм законодавства та при необхідності відстоювати принципи 

верховенства права та законності; бути патріотом України, досконало володіти 

державною мовою, добре знати історію держави і особливості її розвитку, 

внутрішню та зовнішню політику, мати широкий світогляд; визначати тактику 

та стратегію своєї поведінки відповідно до вимог демократичної, соціальної, 

правової держави; шанобливо ставитися до громадян, дотримуватися високої 

культури спілкування, загальновизнаних людством норм моралі та правил 

здорового способу життя, не допускати несумісні з діяльністю державного 

службовця органів внутрішніх справ лицемірство і користолюбство; не 

допускати дій та вчинків, що можуть  зашкодити, інтересам держави чи 

негативно вплинути  на репутацію органів внутрішніх справ. 
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Державний службовець органів внутрішніх справ повинен володіти 

сукупністю знань та вмінь, що давали б йому можливість: адаптувати 

діяльність його органу чи структурного підрозділу до сучасних економічних, 

політичних та соціальних умов і вимог; поєднувати знання фундаментальних 

питань теорії з практикою, володіти сучасною, методологією обґрунтування 

управлінських рішень з урахуванням загальнолюдських цінностей,   інтересів   

особи і суспільства та держави; уміло користуватися досягненнями 

інформаційних технологій. Відповідно до посадової спеціалізації державний 

службовець органів внутрішніх справ в межах наданих йому повноважень має 

володіти вміннями аналізу конкретних проблем, неупереджено та об'єктивно 

оцінювати різні аспекти своєї роботи, прогнозувати наслідки своїх 

правоохоронних рішень, оперативно знаходити та застосовувати ефективні 

методи та засоби розв'язання існуючих та можливих проблем, пов'язаних з його 

професійною діяльністю. Залежно від категорій посади державного службовця 

органів внутрішніх справ структура сукупності його вмінь і знань має 

змінюватись. Для посад вищих категорій (керівники структурних підрозділів 

системи МВС України) характерним повинен бути обсяг вмінь і знань з 

аналітично-прогностичної та координаційної діяльності, що обумовлює 

розробку стратегії та тактики діяльності правоохоронного органу чи підрозділу. 

Для посад нижчих категорій - поширений обсяг вмінь і знань з інформаційно-

статистичної обробки матеріалів. Щодо організаційно-забезпечуючих функцій, 

то вміння та знання передбачають  спроможність створювати та впроваджувати 

механізми нормативно-правового, матеріально-технічного, фінансового, 

маркетингового та інших видів забезпечення діяльності підвідомчих структур. 

Координаційні та контрольні функції вимагають сукупності вмінь і знань, що 

накопичуються з досвідом професійної діяльності працівників органів 

внутрішніх справ,   вмінням   використовувати законодавчу та нормативну базу. 

Професіоналізм державного службовця органів внутрішніх справ можна 

ще розбити на елементи: розуміння і сприйняття змісту форм діяльності (цілей, 

планів, програм, методів, підходів) і наявність необхідних здібностей. 
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Професіоналізм діяльності – це якісна характеристика суб’єкта діяльності – 

представника даної професії, яка визначається мірою оволодіння ним сучасним 

змістом і сучасними засобами вирішення професійних завдань, продуктивними 

способами її здійснення. В професійній діяльності державного службовця 

органів внутрішніх справ також можна виділити два основних рівні 

професіоналізму: рівень управлінських завдань; рівень управлінських проблем 

[102, с.121]. Управлінська задача полягає в наявності управлінського рішення і 

необхідності його використання, тобто в випадку виникнення труднощів в 

виховній діяльності управлінець має уявлення про те, що і як треба зробити, 

щоб повноцінно вирішити конкретне завдання. Управлінська проблема полягає 

у відсутності готового управлінського рішення, уявлення про те, як треба 

виходити із ситуації, що склалася. Вміння поставити, а потім і вирішити 

управлінську проблему характеризує управління більш високого рівня 

професіоналізму. 

Професійні здібності - це індивідуально своєрідна структура 

психологічних властивостей суб’єкта професійної діяльності, що склалася в 

ході професійної освіти і діяльності на основі існуючих задатків, загальних і 

соціальних здібностей і включення їх в свою структуру. Професійні здібності 

визначають успішність професійного навчання і оволодіння складними 

елементами професійної діяльності” [103, с.63]. Професійні здібності 

виражають успішність професійного навчання і оволодіння складними 

елементами професійної діяльності. Що стосується державної служби в органах 

внутрішніх справ, то професіоналізм – це насамперед здатність службовця, 

колективу державних службовців визначати з урахуванням умов і реальних 

можливостей найбільш ефективних шляхів та способів реалізації поставлених 

перед ними правоохоронних завдань у межах нормативно визначених 

повноважень. 

Професійна культура – проявляється в першу чергу в знаннях по своїй 

професії, досконалому осягненні її суті, у вмінні застосувати різні методи 

соціального управління, в здатності передавати свої знання, виконувати роботу 
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свідомо, творчо, не шаблонно. Професійна культура розкривається у вмінні 

передбачати результати своєї діяльності, в її прогнозуванні, в здатності 

відтворити і висловлювати загальнонаціональні інтереси, бачити перспективу 

їх розвитку [99, с.59]. 

Підсумувавши відмінні ознаки, що містяться в трьох визначеннях – 

професії, професіоналізму і професійної культури – можливим стає визначення 

наступних ознак професійної компетентності державних службовців органів 

внутрішніх справ:  

- професійна компетентність одна з найважливіших сторін професійної 

культури працівника органів внутрішніх справ як спеціаліста, міра 

його професіоналізму; 

- професійна компетентність визначає ділову надійність, здатність 

успішно й безпомилково здійснювати конкретну правоохоронну 

діяльність як в звичайних умовах, так і в екстремальних, 

нестандартних ситуаціях; 

- на особистому рівні цей зріз професійної культури обумовлюється як 

досягнення професіоналізму в процесі службово-трудової діяльності, 

так і високий рівень сформованості професійної і духовної культури у 

всій її досконалості. 

На професійну компетентність державного службовця органів внутрішніх 

справ впливає специфіка правоохоронної діяльності, яка полягає в наступному: 

по своїй природі вона призвана гарантувати стабільність в державі; 

застосовується для підтримки правопорядку в державі, виконуються владні 

функції; носить публічний характер, тобто стоїть між державою і людиною, 

являючись виразником інтересів людей з однієї сторони; в чіткій ієрархічності 

самої державної служби, в її розчленуванні, поділі на категорії, групи, посади; в 

її умовності і корпоративності, тобто об`єднанні людей по їх суто професійним 

інтересам; в умінні керувати інтересами людей, виробляючи взаємовигідні 

рішення найчастіше всього між полярними інтересами громадян.  

Подальша конкретизація вимог до професійної компетентності 
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відбувається по лінії професіографічних вимог і стандартів. В нашій країні 

проблемі професіографічних і особистісних передумов формування 

державно-адміністративної еліти так само, як і за кордоном, приділяється 

особлива увага. Так, у колективній монографії “Державний службовець в 

Україні (пошук моделі)” під загальною редакцією доктора юридичних наук, 

професора Н.Р.Нижник цьому питанню присвячена окрема глава 

“Функціонально-діяльністна модель державного службовця” [104]. Як вже 

доведено, одним із методів наукового підходу до розробки і встановлення 

кваліфікаційних вимог до державних посад державної служби є модель 

посади і професіограма посадової особи [104, с.144]. 

Модель діяльності фахівців органів внутрішніх справ, на наш погляд, 

повинна включати такі складові: вимоги до службовця, що обумовлені його 

посадою, специфікою виконуваних його органом чи підрозділом 

правоохоронних завдань, повноваженнями, рівнем технічного забезпечення; 

необхідні вміння та знання; вимоги до специфічних, соціальних та 

психологічних властивостей і якостей, що забезпечують ефективну діяльність. 

Вимоги до державного службовця органів внутрішніх справ мають 

розглядатись у функціональному аспекті, тобто через перелік його 

професійних функцій або посадових обов'язків. Ця сукупність якостей і 

властивостей включає соціальні якості якими повинен  володіти будь-який 

фахівець органів внутрішніх справ, що має вищу освіту, а  також і характерну  

групу, якостей, що визначається специфікою, професійної діяльності  на 

державній службі. Необхідним також є визначення стану здоров'я, рівня 

фізичної підготовки, витривалості щодо стресових ситуацій тощо. Таким 

чином, спектр якостей і властивостей, якими повинен володіти державний 

службовець органів внутрішніх справ є досить широким. Такі підходи 

складають передумови для переходу до нових професійно-кваліфікаційних 

характеристик службовців органів внутрішніх справ, що в поєднанні із 

засобами комплексної діагностики дозволить виконати функцію вироблення 

науково-обгрунтованих еталонів якості та ефективності діяльності 
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правоохоронців - державних стандартів вищої відомчої освіти.  

Окрім того, професійно-кваліфікаційні характеристики повинні 

окреслювати загальні вимоги до державних службовців органів внутрішніх 

справ. Їх призначенням є: вирішення питань кадрового забезпечення органів 

та підрозділів системи МВС України висококваліфікованими фахівцями; 

визначення завдань, обов'язків та кваліфікаційних вимог до осіб, які займають 

певні посади в органах внутрішніх справ; визначення змісту підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації і формування програм різних видів 

навчання конкретних категорій державних службовців органів внутрішніх 

справ. 

На основі проведених досліджень вважаємо за необхідне виділення 

наступних шляхів формування професійно-компетентного державного 

службовця органів та підрозділів системи МВС України. Це, зокрема: 

конкурсний відбір як кандидатів для професійної підготовки (навчання), так і 

кандидатів для заміщення конкретних посад в системі органів внутрішніх 

справ; періодична атестація державних службовців органів внутрішніх справ; 

створення банку кваліфікаційних оцінок претендентів на зайняття більш 

високої посади в органах та підрозділах системи МВС України; створення 

системи позитивної мотивації для високопрофесійного і добросовісного 

проходження державної служби в органах внутрішніх справ; регулярне 

проведення досліджень з оцінки професійного рівня і характеру мотивації 

працівників органів внутрішніх справ; широке використання в питаннях вибору 

шляхів і форм реалізації моделі професійно-компетентного працівника органів 

внутрішніх справ зарубіжного досвіду з врахуванням вітчизняної специфіки. 

Отже, професійна компетентність державного службовця органів 

внутрішніх справ – це його здатність до ефективної самореалізації в практичній 

діяльності спеціальних професійних знань, що обумовлені особистими 

якостями і компетенцією. Професійна компетентність передбачає не тільки 

результат чи оцінку діяльності працівника органів внутрішніх справ, але і сам 

хід його мислення і діяльності; можливі наслідки конкретного способу 
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правоохоронного впливу. Професійна компетентність визначається не тільки 

компетенцією, діловими і особистими якостями, але і колом конкретних питань 

і проблем, що реалізуються в рамках професійної діяльності державних 

службовців органів внутрішніх справ. 

Специфіка державної служби накладає свій відбиток на професійну 

діяльність працівників органів внутрішніх справ, що викликає необхідність 

введення терміну професійна компетентність державного службовця органів та 

підрозділів системи МВС України, де професійна компетентність виступає як 

міра його професіоналізму. Адже визначення поняття “професіоналізму”, його 

характерних рис, ознак, структури насамперед спрямовано на формування  

професійно компетентного працівника органів внутрішніх справ - державного 

службовця, професіонала, який був би спроможний ефективно і у відповідності 

із нормативними актами вирішувати поставлені перед ним правоохоронні 

завдання.  

Таким чином, з’ясування особливостей компетенції, компетентності та 

професійної компетентності державних службовців органів внутрішніх справ 

надало змогу зробити наступні методологічно важливі висновки:  

1. Професійна компетентність державних службовців органів 

внутрішніх справ повинна стати основоположним елементом їх статусу, 

відносно якого вирішувалися б питання про право громадян на державну 

службу в органах та підрозділах системи МВС України, прийняття на державну 

службу, постановки в кадровий резерв і просування по службі в органах 

внутрішніх справ, їх матеріального і соціально-побутового забезпечення. 

2. Елементами компетенції державного службовця органів 

внутрішніх справ є: по-перше, право і обов’язок здійснювати правоохоронні 

функції стосовно до діяльності певних об’єктів управління – фізичних і 

юридичних осіб, що не знаходяться в підпорядкуванні органів внутрішніх справ 

та їх особового складу; по-друге, компетентні повноваження – право і обов’язок 

застосовувати відповідну форму управлінської діяльності; по-третє, право 

видавати акти управління. 
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3. Професіоналізм діяльності державного службовця органів 

внутрішніх справ характеризується:  високим рівнем кваліфікації; високою 

продуктивністю; оптимальною інтенсивністю і напруженістю; високою 

точністю і надійністю; високою організованістю; володінням сучасним змістом 

і сучасними засобами вирішення правоохоронних проблем;  високою 

стабільністю, продуктивністю. 

4. До шляхів формування професійно-компетентного державного 

службовця органів та підрозділів системи МВС України ми відносимо наступні: 

конкурсний відбір як кандидатів для професійної підготовки (навчання), так і 

кандидатів для заміщення конкретних посад в системі органів внутрішніх 

справ; періодична атестація державних службовців органів внутрішніх справ; 

створення банку кваліфікаційних оцінок претендентів на зайняття більш 

високої посади в органах та підрозділах системи МВС України; створення 

системи позитивної мотивації для високопрофесійного і добросовісного 

проходження державної служби в органах внутрішніх справ; регулярне 

проведення досліджень з оцінки професійного рівня і характеру мотивації 

працівників органів внутрішніх справ; широкий вибір шляхів і форм реалізації 

моделі професійно-компетентного працівника органів внутрішніх справ, 

використання зарубіжного досвіду з врахуванням вітчизняної специфіки. 

5. Професійна компетентність державного службовця органів 

внутрішніх справ – це його здатність до ефективної самореалізації в практичній 

діяльності спеціальних професійних знань, що обумовлені особистими 

якостями і компетенцією. Професійна компетентність передбачає не тільки 

результат чи оцінку діяльності працівника органів внутрішніх справ, але і сам 

хід його мислення і діяльності; можливі наслідки конкретного способу 

правоохоронного впливу. Професійна компетентність визначається не тільки 

компетенцією, діловими і особистими якостями, але і колом конкретних питань 

і проблем, що реалізуються в рамках професійної діяльності службовців органів 

внутрішніх справ. 
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2.3. Культурно-етичні вимоги до поведінки державних службовців органів 

внутрішніх справ як елемент їх правового статусу 

 

Перебування громадянина на державної посаді означає, що суб'єктивно 

цей громадянин має моральне право займати дану посаду, він не тільки  володіє 

професійними якостями, але і позитивно характеризується з моральної сторони, 

має розвинене почуття чесності, обов'язку, совісті та відповідальності. Тому 

вимога про дотримання державним службовцем норм службової етики і 

встановленого в державному органі службового порядку є важливою, 

своєчасною і актуальною. В процесі становлення державної служби в органах 

внутрішніх справ одним з першочергових завдань є розроблення культурно-

етичних норм і вимог до поведінки працівників цих органів. Особлива 

актуальність дослідження морально-етичних вимог до поведінки працівників 

органів внутрішніх справ обумовлена тими, що питання етики норм і правил 

поведінки державних службовців органів внутрішніх справ довгий час 

залишалося не врегульованим нормативно-правовими актами. “Практика, що 

склалася за попередньою системою, вважала людину простим “гвинтиком” і 

тим самим звільнила службовця від дотримання будь-яких норм поведінки. Від 

службовця вимагали “одноманітного” підходу, який не врахував специфіки 

особливих випадків. В бюрократичній машині було порушено зв’язок з 

безпосередньою діяльністю: бюрократ відслідковував лише хід і етапи справи 

(моральний бік проблеми його не цікавив), він задовольнявся відповідністю 

зовнішнім формам і не відчував необхідності, важливості змін та 

вдосконалення своєї поведінки” [76, с.54]. Як зазначає О.В.Понеделков, на той 

час у представників державного апарату були інші уявлення про обов’язок, 

честь, мораль, ділові й особисті якості, а саме: 1) замість колективності 

керівництва – авторитарні, командні методи і підходи; 2) замість режиму 

діалогу, спору і відвертої розмови – режим директив; 3) замість компетентності, 
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досвідченості, аналізу проблем – догматизм; 4) замість вивчення можливостей 

соціальних груп і осіб та створення умов для їх саморозвитку – нав’язування 

зверху схем діяльності; 5) замість доступності у спілкуванні, вміння привертати 

до себе людей, добиватися їх довіри – високомірність та відчуження; 6) замість 

поваги до особистої гідності співрозмовника,  вміння прислухатися до точки 

зору компетентних спеціалістів – чванство; 7) замість диференційного підходу 

до представників різних прошарків населення – шаблонний підхід до людей; 8) 

замість досконалого знання потреб людей, здатності співчувати, допомогти у 

вирішенні життєвих проблем – формальне ставлення до людей [105, с.185]. Все 

це надає особливої актуальності проблемам наукового осмислення етичної 

поведінки працівників органів внутрішніх справ. 

У науці зміст терміну “культурно-етичні вимоги” до тієї чи іншої 

категорії працівників звичайно пов’язується з поняттями етичні вимоги, 

професійна культура, моральна культура. Зазначається, що етика державної 

служби як один з різновидів професійної етики являє собою кодекс поведінки, 

що окреслює певний тип людських взаємовідносин, який уявляється 

оптимальним з точки зору виконання державними службовцями їх професійної 

діяльності, а також соціально-філософське тлумачення культурно-

гуманістичного призначення цієї професії. Кодекс поведінки охоплює основні 

принципи і норми, які у загальній формі виражають вимоги до моральної 

сутності державного службовця, призначенню його діяльності, до характеру 

його взаємовідносин з державою та її громадянами [48, с.597-598]. 

Підкреслюється, що поняття “професійна культура” тісно пов’язане з поняттям 

“культура праці”. Професійна культура невіддільна від культури особи, яку 

характеризує насамперед праця, діяльність, виконання службових обов’язків. 

Тільки працею, її якістю людина перетворює світ і матеріалізує свої сили та 

здібності. Крім цього, культура особи – це філософська категорія, що 

відображає рівень соціалізації людини, її придатність до того чи іншого виду 

професійної діяльності [106, с.40].  Отож, пізнання суті соціального явища 

“культурно-етичні вимоги до поведінки працівників органів внутрішніх справ” 
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передбачає з’ясування теоретично-методологічних засад змістовності й 

визначення моральної культури, професійної культури і морально-етичних 

норм професійної культури.  

 При дослідженні моральної культури слід виходити з базового поняття 

моралі як елемента суспільної свідомості, відображення суспільного буття у 

формі моральних норм, правил, принципів та ідеалів, які виконують у 

суспільстві певні функції і формуються в системі культури суспільства. Тому 

базовим для даного вивчення є виявлення об’єктивного сучасного 

взаємозв’язку моралі й культури, що дозволить зрозуміти сутність і 

структуру моральної культури. В історичному аспекті відносини моралі й 

культури в системі німецької класичної філософії виділялися Кантом, який 

заперечував власне розуміння культури як засобу досягнення 

індивідуального блага й визначив метою культурного прогресу “моральне 

вдосконалення”, “культуру моральності в нас”, щоб закон був не тільки 

правилом, але й мотивом вчинків для досягнення моральної мети історії [106, 

с.327]. Сьогодні у західній етиці, філософії, культурології формуються нові 

підходи до моралі як феномена культури. Так, поняття “життя” у філософії 

ХІХ-ХХ ст. створює можливість виділення природної моральності як 

універсального фактора, що структурує життєвий простір і час людини, 

переносить питання життя й моралі в простір проблем культури, формується 

як протиставлення життєвого, природного штучному, розуміння єдності 

інтуїції та інтелекту в житті й моралі [107, с.195]. Нині утвердилась думка, 

що мораль трансформується відповідно до її перебування у сфері культури 

чи цивілізації. У сучасній науці встановлюється статус принципу 

культурного детермінізму, що визнає соціокультурну зумовленість всякої 

моральної системи. Культура розглядається як єдність, що соціалізує 

особистість за допомогою цінностей і норм, а суспільство встановлює певні 

лінії соціального контролю (в тому числі морального) за її поведінкою. 

Суспільство за допомогою механізмів культури формує моральне життя, 

хоча в сучасному суспільстві мораль набуває все більшої самостійності й 
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незалежності від соціальних структур. Культура, як і мораль, пов’язана з 

усіма сторонами суспільної життєдіяльності й надає їм змісту й 

направленості. Людська діяльність, згідно з технологічною теорією культури, 

Е.Е. Маркаряна, програмується й реалізується механізмами культури 

оскільки вона є особливим способом організації систем [108, с.97]. Тому 

мораль, моральна культура є сутнісним компонентом культури, духовно-

практичним способом освоєнням дійсності, який визначає зміст соціальних 

перетворень. Культура як фундаментальний спосіб людського буття є 

культурна реальність (яка виявляє себе в актах людського існування), однією 

із складових якої є моральна реальність як основа існування й 

функціонування моральної культури суспільства й особистості, її душевного 

життя. Моральне життя душі формує, на думку В.А Малахова, моральну 

розміреність життя особистості, її морально-культурні орієнтири, складовою 

яких постає сором як основа людської моральності [109, с.115]. Такий підхід 

дозволяє розуміти моральність як живу душу культури й серцевину 

моральної культури, створює підґрунтя для дослідження зв’язку моральної 

культури із соціальною диференціацією суспільства, що формує передумови 

для вивчення моральної культури окремих соціальних груп, однією із яких є 

державні службовці органів внутрішніх справ. Таким чином, моральна 

культура характеризує якісний рівень функціонування моралі в суспільстві. Її 

основу складають моральна свідомість, моральні взаємини й моральна 

поведінка, які є моральними ідеалами (зразками), принципами, цінностями та 

нормами. На їх основі складаються мотиви моральної поведінки, спілкування 

та вчинки як першоелементи моральної діяльності. Ця система базується на 

таких традиційних категоріях моралі, як добро, зло, обов’язок, 

відповідальність, справедливість, моральна свобода, честь, гідність, совість, 

сором тощо. Мораль за своїм змістом визначає межі людської поведінки і є 

рефлексією щодо того, як вибрати оптимальну поведінку в певній ситуації. 

За природою їй властивий критичний аналіз, певна схильність (навіть у 

процесі моральної практичної діяльності) до теоретизування. Моральна 
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поведінка людини залежить значною мірою від її здібності свідомо судити й 

орієнтуватися в питаннях моралі. Як моральна свідомість прагне підніматись 

до теоретичного рівня, так і естетична теорія, включаючи нормативний зміст, 

переходить у моральну свідомість. Етика описує моральну сферу, виділяючи 

особливу теоретичну проблематику, пояснює її, визначає певний моральний 

ідеал, орієнтує поведінку людей у суспільстві. Етика – наука нормативна й у 

цьому співпадає з мораллю, але вплив її залежить від того, наскільки сама 

мораль до цього прагне. Етична теорія допомагає виробити найбільш 

загальні поняття. Моральна свідомість, інтерпретована й поглиблена 

етичним пізнанням, утверджує більш високі моральні якості. Мораль 

окреслює сферу буття морального в суспільстві, а етика – його наукове, 

теоретичне осмислення. Слід виходити з більш усталеного поняття 

“моральна культура” як найширшого й найповнішого за своїми сутнісними 

характеристиками, якими охоплюється сфера функціонування й розвитку 

моралі та моральності в суспільстві в єдності моральної свідомості, 

моральних відносин і моральної поведінки, складовою якої є етична культура 

як культура свідомості й поведінки у відповідності з приписами етики. 

Етична культура є спеціальним різновидом моральної культури й складає її 

основу. Мораль і моральна культура, функціонуючи в суспільстві й 

охоплюючи весь соціум, мають виразний, народжуваний суспільством, 

соціальний зміст і соціологічний “зріз” у диференціаціях соціальної 

структури і їм притаманна широка варіативність типів і структур у 

суспільстві. Етика й етична культура характеризують особливий зріз моралі, 

що відповідає етичним нормам.  

Звідси, центральним і визначальним у моральній культурі державних 

службовців органів внутрішніх справ є її професійна спрямованість, що 

визначає  її специфіку й робить необхідним, виходячи з обраної спеціалізації, 

розгляд моральної культури як основної проблематики. Проблеми 

адміністративної етики, які в 80-х роках багато хто на Заході вважав 

тимчасовими, тепер вийшли на передній план і стали в 90-х роках 
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стратегічними для державних і приватних установ [110, с.46], у тому числі і в 

нашій державі. Етика як фактор соціальних змін у зв’язку з ускладненням 

соціальних відносин і професійної диференціації в сучасний період набуває 

необхідної практичної конкретності. В останні десятиліття інтенсивно 

розробляються розділи прикладної етики, основу яких складає професійна 

етика.  

У зв’язку зі зростанням соціальних потреб в етиці, вона 

диференціюється і в ній утворюється система особливих галузей, основною з 

яких є професійна етика. За визначенням  Е.Г. Федоренка, “предметом 

професійної етики є буття професійної моралі, її специфіка, умови 

формування, закономірності розвитку в конкретних історичних формаціях” 

[111, с.15]. Як наслідок, визначальним є те, що кожна професійна й 

соціально-професійна група, маючи суспільне призначення й мету свого 

існування, займає певну соціальну позицію, отримує свій статус у суспільстві 

й виконує комплекс не тільки професійних, але й соціальних функцій. Вага 

та значення соціальних функцій у діяльності різних соціально-професійних 

груп різна. Соціальне становище визначає і специфічне соціальне 

середовище, систему соціальних зв’язків з іншими соціальними групами та 

характер взаємин і стиль спілкування у своєму середовищі. Зміст праці та її 

характер вимагає певного типу й стилю поведінки, відповідних засобів 

розв’язання проблем, особливих знань і підходів для їх вирішення, 

вироблення специфічних норм і цінностей, що набувають морального змісту 

об’єктивно (за становищем груп і професій) і суб’єктивно (у процесі їх 

реалізації на практиці). Залежно від професії, її соціального характеру й 

змісту, формуються професійні норми й цінності соціальних груп, що не 

тільки регламентують і регулюють діяльність, але й нерідко є формою 

соціального захисту їх членів, а то й закріплення корпоративного інтересу та 

утвердження своїх привілеїв. Професійна мораль, кристалізуючись, набуває 

визначеності й реальної значущості, відносної самостійності й суттєво 

впливає на ефективність професійної діяльності та реальну життєву 
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поведінку людей. В окремих сферах професійної діяльності обов’язковість 

моральних нормативних вимог різна, а в деяких вона має досить жорсткий 

характер, контролюється, регулюється й набуває санкцій і навіть правового 

контролю. Це стосується і соціально-професіональної групи державних 

службовців органів внутрішніх справ. 

Як висновок: моральна культура за своїми сутнісними 

характеристиками є основою соціального буття, єдності моральної 

свідомості, моральних відносин, моральної поведінки, моральної практики. 

Етична культура складає основу моральної культури. Управлінсько-

організаційна функція державних службовців органів, служб, структур та 

підрозділів системи МВС України реалізується у взаємній функціональній 

єдності з культурно-соціалізуючою, базовою складовою якої є моральний 

компонент. Основу моральної культури працівників органів внутрішніх 

справ складає професійно-службова державна етика, пов’язана із суміжними 

їй сферами організаційної, естетичної та інших видів культури, повнота яких 

розкривається в процесі виконання ними своїх правоохоронних обов’язків. 

Професійна культура взагалі і професійна культура державних 

службовців органів внутрішніх справ України, зокрема, це складові більш 

загального за обсягом і змістом поняття “культури”. Під культурою вчені 

розуміють матеріальні і нематеріальні продукти людської діяльності, 

цінності, а також визнані форми поведінки [112, с.49]. Культуру особи 

характеризує, перш за все праця, діяльність, виконання службових обов’язків 

і особливо їх міра, оскільки працею, її якістю людина перетворює свої сили 

та здібності. Діяльність, як зазначає Н.І. Клименко, поділяється на 

непродуктивну (отримання відомого результату відомими засобами) і 

продуктивну (досягнення відомої мети за допомогою нових засобів) [113, 

с.7]. Звичайно, продуктивна діяльність, яку можна назвати ще й творчою 

діяльністю, пов’язана з виробленням нової мети і відповідних до неї засобів. 

Вирішити їх може тільки той, хто розширює свої знання, обумовлені 

загальнолюдськими цінностями, національно-регіональними традиціями, 
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звичаями, йде в ногу з життям, бачить перспективу подальшого розвитку 

суспільства. Звичайно, будь-яка діяльність повинна базуватися на глибоких 

та міцних теоретичних спеціальних знаннях, практичних навичках, котрі 

становлять основу професійної діяльності. У свою чергу професійна 

діяльність базується на професійному самоутвердженні та професійній 

майстерності. Як зазначає В.Н.Авраменко, професійне самоутвердження 

збігається у ряді параметрів з такими поняттями як професійна орієнтація, 

визначення, становлення, адаптація, удосконалення, просування. Далі автор 

вказує на два аспекти : передпрофесійну діяльність і трудову діяльність [114, 

с.59]. З огляду на тематику дослідження нас більше цікавить другий аспект, 

який доцільно звести до наступних трьох етапів: процес усвідомлення 

особою свого призначення, де проходить певна адаптація, ознайомлення з 

функціональними обов’язками та специфікою трудової діяльності; процес 

формування особи як професіонала; досягнення вершин майстерності, 

сформованості особи як професіонала. Важливо і те, що професійне 

самоутвердження не може бути відірваним від культурного та морального 

стану суспільства. Будучи ним обумовленим, воно полягає в його основі, 

утворюючи ціннісну серцевину, оскільки застерігає від багатьох негативних 

явищ. Зокрема, від грубощів, конфліктів, кар’єризму, гордині, зазнайства, 

приниження значення своїх колег. Як наслідок, процес самоутвердження 

повинен регулюватись моральними нормами, утвердженими звичаями в 

колективі. Звідси, можна погодитись з Ф.М. Щербак та іншими вченими, що 

категорія “праця” або “діяльність” невід’ємні від категорії “культура”, 

оскільки вона програмована і здійснюється через механізм культури [115, 

с.3].  

Професійна культура працівників органів внутрішніх справ немислима 

без їх особистих моральних якостей. Моральний зміст праці (діяльності) – 

основа професійної культури. Адже на державній службі в цих органах, 

службах, структурах і підрозділах діють багато таких норм поведінки, які є 

характерними і для не службової діяльності, тобто у побуті: пристойність, 
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товариськість, доброзичливість, уважність. Професійна мораль має своїм 

завданням допомагати працівнику знайти правильний вибір у виконанні 

службових обов’язків, найбільш оптимально реалізувати прийняте рішення у 

практичній діяльності. Професійна мораль має свої специфічні особливості 

регулювання, які диктують встановлення правил – певної поведінки, 

функціональних обов’язків, реалізації своїх прав [116, с.48]. Отож, 

професійна культура державного службовця органів внутрішніх справ має 

своїми витоками діяльність, мораль і загальну культуру. У цьому аспекті 

професійна культура працівників органів внутрішніх справ – це результати їх 

службово-трудової діяльності, які обумовлені високим ступенем професійної 

моралі та загальноприйнятими нормами культури поведінки особи. 

Підсумовуючи, зазначимо, що професійна культура працівників органів 

внутрішніх справ, хоча і об’єднує інші види культури (субкультури) їх 

особистості, сама є субкультурою стосовно професійної культури взагалі. 

Тобто професійна культура державних службовців органів та підрозділів 

системи МВС України – це лише один різновид професійної культури. 

Моральна і професійна культура працівників органів, служб, структур 

та підрозділів внутрішніх справ ґрунтується на морально-етичних і правових 

нормах [106, с.124]. З цього приводу Т.Москалькова, виходячи з теорії права, 

розглядає співвідношення між нормами права і нормами моралі з позиції 

єдності, відмінності, взаємодії та протидії [117, с.14]. Звичайно, ці пропозиції 

актуальні у тому випадку, коли за основу норм права беруться норми 

природного права. Між нормами природного права і нормами моралі 

суттєвих відмінностей немає. Як справедливо зазначають В.Букрєєв та 

І.Римська, є різниця між чинними природними діючими законами людського 

суспільства і законами штучними-юридичними та моральними [118, с.145]. У 

співвідношенні з позитивним правом відображається неконтрольована 

творчість законодавця. Найнеобхіднішим є використання саме морально-

етичних норм. Вони підносять рівень професійної культури особового складу 

органів внутрішніх справ, створюючи тим самим нормативну етику, 
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предметом якої є закономірності нормативної регуляції поведінки проблеми 

кодифікації й систематизації норм та правил моралі і яка вивчає зміст понять 

добра і зла, обов’язку, совісті, відповідальності, честі й гідності, визначає 

межу вчинків, мотиви поведінки людей [119, с.352]. Прикладною галуззю 

нормативної етики є так звана “правова етика”, яка досліджує закономірності 

дії правової моралі. Наприклад, Г. Дубова визначає професійну етику як 

галузь етичної науки, що вивчає систему моральних норм і принципів, які 

діють у специфічних умовах взаємовідносин людей у сфері певної професії; 

як специфічну дію загально етичних і особливих норм професійної моралі, 

що мають аналітично-рекомендаційний характер, виникають і функціонують 

у певній професійній групі [120, с.16-17]. Дія моральних норм у юридичній 

галузі – це один із предметів дослідження правничої етики. Безумовно, 

морально-етичні норми мають рекомендаційний зміст, але уміле їх 

використання формує рівень професійної культури державного службовця 

органів внутрішніх справ України.  

Дослідження основних засад змістовності й визначення моральної 

культури, професійної культури працівників служб, структур та підрозділів 

органів внутрішніх справ актуалізує розгляд питання про службовий етикет у 

правоохоронній діяльності останніх. “Право віддзеркалюється у юридичному 

етикеті, який має законодавче закріплення та правове регулювання. 

Службовий етикет покликаний сприяти реалізації сучасних законів. Тобто 

юридичний етикет є зовнішнім боком професійної діяльності працівників 

правоохоронних органів, своєрідним доповненням до спеціального правового 

статусу” [106, с.237]. Зміст службового етикету державних службовців 

органів внутрішніх справ полягає в тому, що він є правовим інструментарієм, 

визначає систему взаємних юридичних прав і обов’язків держави і особи 

працівника органів та підрозділів системи МВС України, регулює поведінку 

останнього, функціонує як його внутрішня потреба, утверджуючи в такий 

спосіб повагу до права й держави. Службовий етикет в даному ракурсі 

проблематики є засобом ефективного правового регулювання службово-
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трудових відносин особового складу структур, служб та підрозділів органів 

внутрішніх справ, інтенсифікації управління процесом правоохоронної 

діяльності. Службовий етикет державних службовців органів внутрішніх 

справ – складова частина їх духовної культури, система законодавчо 

закріплених, історично та природно встановлених правил поведінки й 

спілкування у службово-трудовій та позаслужбовій діяльності, які 

відповідають моральним вимогам суспільства і національній духовності. 

Специфіка даного різновиду службового етикету полягає в тому, що він має 

не тільки моральне значення, а й правове закріплення, повинен 

регламентуватися наказами, інструкціями та іншими нормативно-правовими 

актами. Отже, службовий етикет працівника органів внутрішніх справ – це 

традиційно встановлена й підтверджена документально форма дотримання 

службових норм і правил, правомірності поведінки у взаєминах між колегами 

та будь-якими учасниками правоохоронних відносин.  

Стосовно ж нормативного регулювання етичної поведінки державних 

службовців органів, структур, служб та підрозділів внутрішніх справ, то тут 

можна говорити про аспекти, які зафіксовані в Законі України “Про 

державну службу” [3], у загальних правилах поведінки державного 

службовця, затверджених наказом Головдержслужби України від 23 жовтня 

2000 року № 58 [121], Рішенні колегії МВС України від 6 жовтня 2000 року № 

7 км/8 “Про схвалення Етичного кодексу працівника органів внутрішніх справ 

України” [122]. Фрагментарність перших двох нормативно-правових актів 

щодо визначення культурно-етичних вимог до поведінки працівників органів 

внутрішніх справ має двоєдиний характер. По-перше, вони не містять 

загальних етичних вимог до державних службовців, таких, наприклад, як: 

людяність, природність, невимушеність, безпосередність, довіра до інших, 

привітність, тактовність, толерантність, адаптованість, непідкупність, 

скромність, відвертість, вимогливість. Безпосередньо до культурно-етичних 

вимог щодо поведінки працівників органів внутрішніх справ слід також 

віднести: використання робочого часу виключно для виконання своїх 
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посадових обов’язків; використання лише законних і етичних способів у 

просуванні по службовій ієрархії; додержання правил ділового етикету; 

прагнення відшуковувати й використовувати найбільш ефективні та 

економічні способи виконання функціональних обов’язків; створення 

ділового іміджу державного службовця органів внутрішніх справ; 

виваженість висловлюваних суджень. По-друге, їх об’єктивну 

неспроможність відбивати усі аспекти етикету саме працівників органів 

внутрішніх справ, які, поряд з загальними культурно-етичними вимогами до 

поведінки державних службовців, мають й свої, притаманні лише даному 

різновиду професійної діяльності, етично-службові особливості, якості, 

ознаки і властивості.  

До загальних правил поведінки державних службовців необхідно 

віднести наступні:  

- діяльність державного службовця повинна ґрунтуватися на 

відданості українському народові, що зобов'язує ставити інтереси держави 

вище власних або корпоративних інтересів; 

- будь-які прояви свавілля або байдужості посадової особи до 

правомірних дій та вимог громадян є неприпустимими; 

- слід вживати заходів у межах своїх повноважень для 

недопущення дій, що можуть призвести до заподіяння шкоди, порушення 

нормальної діяльності або дискредитації державних органів; 

- державний службовець не має права без відповідних на те 

повноважень брати на себе зобов'язання або давати обіцянки від імені та під 

відповідальність державних органів і посадових осіб; 

- він зобов'язаний шанобливо ставитися до інших державних 

службовців, громадян, бути ввічливим, коректним у службових стосунках, 

дотримуватися високої культури спілкування; 

- він має право на повагу особистої гідності з боку керівників, 

співробітників і громадян; 
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- він повинний уникати дій, що можуть бути розцінені як 

використання службового становища у власних чи корпоративних цілях або 

негативно вплинути на його репутацію; 

- державний службовець під час виконання службових 

повноважень і поза межами державної служби не повинен вчиняти дій, які 

можуть негативно вплинути на його моральне обличчя; 

- йому забороняється приймати від фізичних та юридичних осіб 

подарунки, інші цінні речі та послуги, надання яких входить до його службових 

повноважень. Головним критерієм прийнятності для нього символічних знаків 

уваги повинен бути такий спосіб їх надання, який не може негативно вплинути 

на рівень довіри до самого державного службовця або органу, де він працює, та 

не поставить під сумнів його репутацію; 

- він повинний утримуватися від виконання іншої роботи, яка 

заважає йому належним чином виконувати свої повноваження; 

- він зобов’язаний виконувати свої повноваження неупереджено і 

не має права надавати будь-яких переваг та виявляти прихильність до окремих 

фізичних чи юридичних осіб; 

- державний службовець повинен утримуватися від політичної 

діяльності у формі політичних заяв та акцій, будь-яким іншим чином 

засвідчувати своє особливе ставлення до певних політичних партій або рухів; 

- своєю поведінкою він не повинен провокувати виникнення 

конфліктних ситуацій у стосунках з фізичними та юридичними особами, 

повинен запобігати таким непорозумінням, докладно роз'яснювати цим особам 

правове значення їхніх дій та вимог; 

- державний службовець зобов'язаний усіма засобами в межах своїх 

повноважень негайно усунути конфлікт, що виник у стосунках з фізичними та 

юридичними особами. У разі коли конфліктну ситуацію не можливо розв'язати 

самостійно, він повинен без зволікань повідомити про це свого безпосереднього 

керівника; 
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- державній службовець повинен ретельно виконувати свої 

громадянські обов’язки, включаючи фінансові повноваження, вчасно 

декларувати свої доходи та членів своєї сім’ї, валютні рахунки в Україні та за 

кордоном, сплачувати податки, збори і вносити інші обов'язкові платежі в 

порядку та розмірі, встановленому законом.   

У Етичному кодексі працівника органів внутрішніх справ України [122] 

визначено наступні морально-правові (етичні) вимоги до поведінки державних 

службовців: 

1. Безперечно і неухильно поважати та захищати права і свободи людини і 

громадянина, несучи особисту відповідальність перед державою і 

суспільством за життя і безпеку людей у ситуаціях, що потребують 

втручання правоохоронців. 

2. Виховувати в собі почуття гордості за свою країну, її народ, його 

історію та культуру, поважати державну символіку, підпорядковувати свою 

професійну діяльність інтересам розбудови незалежної України, 

стверджувати принципи законності, справедливості та гуманізму. 

3. У своїй роботі неухильно керуватись законодавством України, 

виконувати норми Дисциплінарного Статуту. 

4. При виконанні своїх функціональних обов’язків ставитися до громадян 

справедливо, уважно, доброзичливо, неупереджено, з почуттям поваги до їх 

людської гідності, не допускаючи при цьому жодних проявів дискримінації 

на ґрунті статі, раси, віку, мови, релігії, національності, громадянства, 

соціального походження, освіти, матеріального стану, політичних та інших 

переконань. 

5. Не допускати проявів жорстокого або принизливого ставлення до 

людей, поважати їх природне право на життя, законні права на свободу 

думки, совісті, самовираження, збереження здоров’я, мирного зібрання, 

володіння майном тощо. Використовувати силу тільки як крайній захід для 

досягнення законної цілі. 
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6. Повсякчас бути готовими до надання людям допомоги і захисту в 

межах службових повноважень та виходячи із загальнолюдських морально-

етичних позицій. При цьому суттєво важливим є врахування особливостей 

та потреб різних груп населення. 

7. У службових та позаслужбових стосунках з людьми, в особистій 

поведінці бути зразком чесності, чемності, тактовності, зовнішньої 

охайності і внутрішньої дисциплінованості, культури спілкування, і зокрема 

мовної. 

8. Виявляти стійкість, принциповість, непримиренність у боротьбі зі 

злочинністю, мужність і сміливість, високу фізичну, вольову та 

інтелектуальну готовність до дій у складних, нестандартних ситуаціях. 

9. Критично ставитися до власних професійних якостей та поведінки. 

Постійно працювати над самовдосконаленням, підвищенням свого 

професійного та загальнокультурного рівня. 

10. Стверджувати та відстоювати честь і гідність правоохоронця як 

посадової особи, уповноваженої державою і народом України, захищати 

законні права і інтереси громадян. Всіляко сприяти підвищенню авторитету 

органів внутрішніх справ серед населення. 

11. У разі недотримання взятих зобов’язань бути готовими понести 

відповідальність передбачену законодавством України, іншими чинними 

нормативними актами, що регламентують діяльність органів внутрішніх 

справ.  

Вбачається, що удосконалення культурно-етичного забезпечення 

поведінки працівників органів внутрішніх справ має відбуватись за такими 

напрямками: правовий, організаційний, кадровий. Правовий напрямок 

передбачає необхідність удосконалення Кодексу честі працівника органів 

внутрішніх справ. Організаційний напрямок має охоплювати реалізацію 

наступних заходів: прийняття в службах, органах, структурах та підрозділах 

системи МВС України комплексних планів по роботі з молодими 

працівниками; проведення святкових ритуалів; створення при обласних 
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структурах громадських рад по морально-етичному вихованню працівників; 

постійне навчання особового складу основам професійної культури і етики; 

організацію соціологічних досліджень; проведення конкурсів на звання 

“Кращий за професією”; активізацію наставницької діяльності; участь ветеранів 

органів внутрішніх справ в професійно-моральному становленні молодих 

працівників; узагальнення й поширення позитивного досвіду роботи з 

молодими працівниками; організацію дозвілля тощо. Кадровий напрямок 

передбачає обов’язкове включення в програми підготовки, перепідготовки й 

підвищення кваліфікації державних службовців органів внутрішніх справ курсу 

етики державної служби і етикету службово-ділових відносин. Високі моральні 

якості і бездоганна репутація повинні стати обов’язковою умовою при 

заміщенні посад органів внутрішніх справ і просуванні по службі. Потрібно 

передбачити конкретні заходи стягнення за етичні проступки, дії, які 

охоплювали б заходи адміністративного, матеріального і морального порядку. 

Успішне вирішення поставлених задач, що стоять перед органами 

внутрішніх справ, у значній мірі залежить від високої свідомості, морального 

духу і професійної майстерності державних службовців органів та підрозділів 

системи МВС України. У формуванні цих моральних і професійних якостей 

особлива роль відводиться морально-психологічній підготовці, особливе 

значення якої зростає при виникненні явищ природного характеру, 

катастрофах, аваріях, групових порушень громадського порядку та масових 

безпорядках. До працівників органів внутрішніх справ, а також до кандидата на 

посаду в дану правоохоронну структуру пред'являють високі моральні 

(особисті) і ділові якості. Так, на службу в органи внутрішніх справ 

приймаються громадяни здатні за своїми особистими, діловими і моральними 

якостями виконувати покладені на міліцію завдання (ст. 17 Закону України 

“Про міліцію”).           

 Управлінська діяльність державних службовців органів внутрішніх 

справ як суб'єктів права, реалізуючих правоохоронно-фіскальні функції 

держави, регламентується за допомогою нормативно-правових актів. Однак 
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правові норми регулюють лише найважливіші процедури і операції цієї 

діяльності. За їх межами залишається безліч взаємовідносин державних 

службовців органів внутрішніх справ з державою, суспільством, поміж 

собою,  численні колізії, котрі виникають в процесі їх діяльності і не 

піддаються правовому регулюванню. “Чим вище кваліфікація і статус 

посадової особи, тим менш стандартизованим стає процес вирішення 

неповторюваних, оригінальних завдань, тим ширшою стає можливість 

вибору варіанта дії, особистого розсуду. А це уже поле дії соціальних норм - 

норм моралі, регулююча роль яких стає сьогодні важливим фактором 

підвищення ефективності і авторитету державної служби” [48, с.596]. 

Державна служба в органах, структурах та підрозділах системи МВС України 

прямо пов'язана з мораллю, моральним обличчям працівника цих органів. До 

працівника органів внутрішніх справ як при вступі на державну службу, так і 

при виконанні правоохоронних повноважень повинні пред'являтись наступні 

етичні вимоги: вірність вищим моральним принципам і державі; він повинен 

ставити державні інтереси вище індивідуальних, приватних інтересів, цілей, 

завдань політичних партій інших громадянських об'єднань; дотримання 

принципів державної служби; постійна готовність виступити на захист 

Конституції та Законів України; ніколи не порушувати положень прийнятої 

присяги на вірність державі і не відмовлятись від виконання законних вимог 

за своєю посадою; прагнення відшукувати й використовувати найбільш 

ефективні та економічні способи виконання функціональних обов'язків; не 

використовувати інформацію, одержану конфіденційно під час виконання 

своїх посадових обов'язків як засіб одержання особистої вигоди; не 

займатися підприємницькою діяльністю; постійно боротися з корупцією; 

додержувати ділового режиму роботи та коректність у спілкуванні з 

громадянами і колегами; створювати діловий імідж державного службовця 

органів внутрішніх справ; запобігати зловживанням службовим станом, 

корисливій або іншій особистій зацікавленості; у спілкуванні з громадянами, 

як при виконанні своїх повноважень, так і у позаслужбових відносинах 
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дотримуватись загальноприйнятих правил поведінки; вести себе з 

достоїнством; демонструвати ввічливе, коректне звернення, 

безпристрасність, принциповість, прагнення глибоко розібратись в сутності 

питання, вміння вислухати і зрозуміти іншу позицію; виваженість 

висловлюваних суджень та приймаємих управлінських рішень.  

Як зазначає О.Ф.Ноздрачов: “Під етикою на державній службі мається 

на увазі система принципів і норм службової поведінки та діяльності 

державних службовців. В основі етики на державній службі є уявлення про 

чесність й непідкупність державних службовців, їх вірність державі і закону. 

Вступ на державну посаду передбачає достойну поведінку, достатньо 

розвинене почуття честі, чесності і обов'язку. Тому вимога про дотримання 

державним службовцем норм службової етики і встановленого в державному 

органі службового розпорядку уявляється дуже важливою... Державний 

службовець повинен самовіддано виконувати свої професійні обов'язки, 

виконувати їх безкорисно і добросовісно. Державний службовець слугує 

державі, а не будь-якій партії, громадянському об'єднанню. Він повинен 

виконувати свої завдання безпристрасно й справедливо і при виконанні 

службових обов'язків керуватися інтересами усього суспільства” [123, с.288]. 

 Вищезазначене дозволяє зробити декілька важливих теоретичних і 

практичних висновків щодо розуміння значення та соціально-організаційної 

природи культурно-етичних вимог до поведінки працівників органів 

внутрішніх справ. По-перше, зростання соціальної важливості культурно-

етичних вимог в діяльності державних службовців органів, структур та 

підрозділів системи МВС України обумовлений багатьма причинами 

політичного, економічного і соціального характеру. Кардинальна зміна 

соціально-політичної системи, економічних відносин, пошук нових 

суспільно-державних ідеалів створюють безліч нестандартних ситуацій, які 

не регулюються правовими нормами з огляду на їх відсутність чи 

застарілість. Від рівня моральності державних службовців органів 

внутрішніх справ, які виконують правоохоронні функції, багато у чому 
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залежить не лише авторитет влади, ефективність реалізації стратегічних 

цілей, конкретних рішень на всіх рівнях управління, але й соціальне почуття 

суспільства. По-друге, дотримання державним службовцем органів 

внутрішніх справ моральних зобов’язань та вимог, заснованих на загально 

визнаних етичних стандартах і принципах, покликано: а) сприяти зміцненню 

авторитета державної влади; б) викликати довіру громадян до 

правоохоронних органів в цілому та органів і підрозділів системи МВС 

зокрема; в) забезпечувати єдину морально-правову основу для узгоджених та 

ефективних дій правоохоронних державних структур. По-третє, етика 

державних службовців органів внутрішніх справ спирається не лише на їх 

совість, але й визначається суспільними потребами. Відповідно, етичні 

норми при виконанні службових обов'язків передбачають спеціальні 

процедури та методи контролю, які залежать від багатьох обставин і 

визначаються окремо. Службова поведінка за визначенням є контрольованою 

поведінкою. По-четверте, етичні правила державного службовця органів 

внутрішніх справ співвідносяться з відповідною політичною і правовою 

системою. Вони не повинні суперечити нормам права, представленим в 

Конституції, Законах України та інших нормативно-правових актах. Етичні 

правила вільні від прямого відтворення правових норм, не допускають згадки 

про певні юридичні позиції і не відсилають до нормативних актів. Етичні 

вимоги державних службовців не можуть бути аналогом юридичного закону 

ані за змістом, ані за механізмом свого застосування і пливу. Ніяка юридична 

процедура не відміняє моральних оцінок і рішень, заснованих на особистому 

сприйнятті тих чи інших цінностей. По-п'яте, культурно-етичні правила 

мають зміцнювати впевненість працівників органів внутрішніх справ про те, 

що їх якості й зусилля будуть всебічно оцінені й винагородженні, повинні 

враховувати реальні сторони професійної діяльності та поєднуватися з 

соціальною мотивацією. Вони не аналог і не підміняють нормативно-правові 

акти. Водночас етичні стандарти повинні бути ясно й чітко сформульовані, 

як і правові норми рекомендовані до виконання. Обов'язковий характер 



 134

етичних вимог обумовлений угодою-договором, коли особи і групи осіб 

приймають на себе обов'язок виконувати їх або моральним авторитетом 

організації, уповноваженої приймати відповідні рішення. По-шосте, 

більшість дій, заборонених етичними правилами, не мають ознак 

правопорушення і тому кваліфікується та оцінюється іншим способом. 

Мораль виступає регулятором тих відносин, де не існує ніякого юридичного 

закону або його роль майже не представлена. Питання про характер 

моральної відповідальності у її конкретному прояві, про форми, механізм 

приведення в дію моральних санкцій можна вирішувати шляхом створення 

спеціальної громадської організації в органах, службах, структурах та 

підрозділах системи МВС України. По-сьоме, порушення культурно-етичних 

правил на державній службі в органах внутрішніх справ карається особливою 

системою санкцій, що мають, як правило, характер громадського осуду 

державного службовця. Для кожного працівника органів внутрішніх справ 

культурно-етичні правила - це добровільно узяті на себе зобов’язання. По-

восьме, культурно-етичні основи забезпечення діяльності осіб рядового і 

начальницького складу органів внутрішніх справ мають зовнішню і 

внутрішню сфери застосування [42, с.214]. До зовнішньої належать ті, що 

впливають на стосунки працівників органів внутрішніх справ з населенням. 

Це організація прийому громадян у зручний для них час, належна обстановка 

в службових приміщеннях загального користування, вміння налагоджувати 

та підтримувати контакти громадян у зручний для них час, вміння 

налагоджувати та підтримувати контакти з населенням, представниками 

громадських організацій, керівниками установ, підприємств, організацій, 

вміння спілкуватися, тобто уважність до співрозмовника, пошана, поведінка 

працівників, їх зовнішній вигляд. Зовнішня культура працівника  органів 

внутрішніх справ виявляється у його поведінці, в тому числі у побуті і в сім'ї, 

у розмовній та письмовій мові, манері триматися, зовнішньому вигляді, 

носінні форменого одягу. Вона повинна формувати в особового складу 

органів та підрозділів системи МВС високі моральні якості, гуманне 
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ставлення до людей. Внутрішня сфера застосування культурно-етичних 

основ державних службовців органів внутрішніх справ - це взаємини колег, 

товаришів один з одним, начальників з підлеглими, тобто морально-

психологічний клімат і культура поведінки в службово-трудовому колективі. 

Внутрішня культура - це інтелектуальна та емоційна сфери працівників 

органів внутрішніх справ. Вона, в основному, дана від природи. Її розвиток 

залежить від того, наскільки людина здатна засвоювати духовні цінності, 

накопичені людством. Внутрішня культура виявляється у спілкуванні, 

благородних вчинках, культурі мислення, почуттях, здатності прийти на 

допомогу, співчувати. Культура особистості, як етичний фактор у поєднанні 

з професійними якостями відіграє вирішальну роль у взаємодії працівників 

органів внутрішніх справ з населенням.  

Дослідження культурно-етичних вимог до поведінки державних 

службовців органів внутрішніх справ дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Культурно-етичні основи забезпечення діяльності особового 

складу органів внутрішніх справ мають зовнішню і внутрішню 

сфери застосування. До зовнішньої належать ті, що впливають 

на стосунки державних службовців з населенням. Зовнішня 

культура працівника органів внутрішніх справ виявляється у 

його поведінці, в тому числі у побуті і в сім’ї, у розумовій і 

письмовій мові, манері триматися, зовнішньому вигляді, 

носінні форменого одягу. Внутрішня сфера застосування 

культурно-етичних основ державних службовців органів 

внутрішніх справ – це взаємини колег, товаришів, один з 

одним, начальників з підлеглими, тобто морально-

психологічний клімат і культура поведінки в службово-

трудовому колективі. 

2. Службовий етикет державних службовців органів внутрішніх 

справ – складова частина їх духовної культури, система 

законодавчо закріплених, історично та природно встановлених 
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правил поведінки й спілкування у службово-трудовій та 

позаслужбовій діяльності, які відповідають моральним вимогам 

суспільства і національній духовності. 

3. Культурно-етичні правила мають зміцнювати впевненість 

працівників органів внутрішніх справ про те, що їх якості й 

зусилля будуть всебічно оцінені й винагородженні, повинні 

враховувати реальні сторони професійної діяльності та 

поєднуватися з соціальною мотивацією. Вони не аналог і не 

підміняють нормативно-правові акти. Водночас етичні 

стандарти повинні бути ясно й чітко сформульовані, як і 

правові норми рекомендовані до виконання. Обов'язковий 

характер етичних вимог обумовлений угодою-договором, коли 

особи і групи осіб приймають на себе обов'язок виконувати їх 

або моральним авторитетом організації, уповноваженої 

приймати відповідні рішення. 

4. Удосконалення культурно-етичного забезпечення поведінки 

працівників органів внутрішніх справ має відбуватись за такими 

напрямками: правовий, організаційний, кадровий. Правовий 

напрямок передбачає необхідність удосконалення Кодексу честі 

працівника органів внутрішніх справ. Організаційний напрямок 

має охоплювати реалізацію наступних заходів: прийняття в 

службах, органах, структурах та підрозділах системи МВС 

України комплексних планів по роботі з молодими 

працівниками; проведення святкових ритуалів; створення при 

обласних структурах громадських рад по морально-етичному 

вихованню працівників; постійне навчання особового складу 

основам професійної культури і етики; організацію 

соціологічних досліджень; проведення конкурсів на звання 

“Кращий за професією”; активізацію наставницької діяльності; 

участь ветеранів органів внутрішніх справ в професійно-
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моральному становленні молодих працівників; узагальнення й 

поширення позитивного досвіду роботи з молодими 

працівниками; організацію дозвілля тощо. Кадровий напрямок 

передбачає обов’язкове включення в програми підготовки, 

перепідготовки й підвищення кваліфікації державних 

службовців органів внутрішніх справ курсу етики державної 

служби і етикету службово-ділових відносин. Високі моральні 

якості і бездоганна репутація повинні стати обов’язковою 

умовою при заміщенні посад органів внутрішніх справ і 

просуванні по службі. Потрібно передбачити конкретні заходи 

стягнення за етичні проступки, дії, які охоплювали б заходи 

адміністративного, матеріального і морального порядку. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ 

 

1 Права працівників органів, служб, структур та підрозділів 

системи МВС України – збірне поняття, що охоплює декілька рівнів: права 

людини, права громадянина, права державного службовця, загальні права 

працівника органів внутрішніх справ, безпосередні (спеціальні) права 

державних службовців органів внутрішніх справ. Обсяг прав державного 

службовця органів внутрішніх справ постійно збільшується, від прав 

людини до безпосередніх (спеціальних) права державних службовців 

системи органів внутрішніх справ України, що можна показати за 

допомогою наступної схеми: права людини - права громадянина - права 

державного службовця - загальні права працівника органів внутрішніх 

справ - безпосередні (спеціальні) права державних службовців органів 

внутрішніх справ.  

2 Права і обов’язки державних службовців органів внутрішніх 

справ можна класифікувати за наступними критеріями: а) основні 

(конституційні) права і обов’язки особового складу, закріплені у 

Конституції України, міжнародно-правових актах та законодавчих актах 

України. Вони у свою чергу поділяються на: особисті, політичні та, 

соціально-економічні. Подібним чином поділяються і основні 

(конституційні) обов’язки державних службовців органів внутрішніх 

справ; б) загальні права та обов’язки державних службовців органів 

внутрішніх справ. Це права і обов’язки, які мають усі державні службовці 

органів системи МВС; в)  Спеціальні права та обов’язки державних 

службовців органів внутрішніх справ. Особливістю даної групи прав і 

обов’язків є те, що їх характер залежить від наступних обставин: органу 

(підрозділу) в якому проходить службу працівник органів внутрішніх 

справ; посади яку займає працівник ОВС.  
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3 Під правообмеженнями, пов’язаними з державною службою в 

органах внутрішніх справ, слід розуміти обумовлені загальними і 

спеціальними нормативно-правовими актами умови, правила, заборони, 

котрі ставлять працівника означеного правоохоронного органу в певні 

юридичні межі, вихід за які тягне застосування того чи іншого різновиду 

юридичної відповідальності. Суть правообмежень полягає у тому, що 

державний службовець органів внутрішніх справ на період знаходження на 

державній службі позбавляється певних прав, які входять в статус прав 

громадянина. Своєю кінцевою метою правообмеження мають забезпечити 

ефективність функціонування державної служби в органах внутрішніх 

справ. Обмеження для державного службовця органів внутрішніх справ 

мають абсолютний характер – вони діють для нього протягом усього часу 

проходження служби і не можуть бути відміненими або заміненими на інші 

положення. 

4 До обмежень та заборон державних службовців органів 

внутрішніх справ необхідно віднести такі. По-перше, вони не можуть 

займатися іншою оплачуваною роботою на умовах сумісництва, за 

винятком наукової, педагогічної, творчої та медичної практики. По-друге, 

їм забороняється бути членами будь-яких політичних партій, рухів та 

інших організацій, які мають політичну спрямованість. По-третє, вони не 

можуть займатися підприємницькою діяльністю особисто або через 

посередників, сприяти фізичним і юридичним особам в здійсненні ними 

підприємницької діяльності, використовувати своє службове становище з 

метою одержання за це винагороди у грошовому чи іншому вигляді, 

послуг, пільг тощо. По-четверте, їм забороняється використовувати своє 

службове становище в інших корисних цілях. По-п’яте, вони не можуть 

приймати участь у страйках і несанкціонованих демонстраціях та мітингах. 

По-шосте, їм забороняється використовувати у неслужбових цілях засоби 

матеріально-технічного, фінансового та інформаційного забезпечення, 

інше службове майно та інформацію без попередньої згоди відповідних 
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керівників та матеріально відповідальних осіб. По-сьоме, вони не можуть 

вчиняти дії, які можуть заподіяти шкоду інтересам служби або негативно 

вплинути на репутацію органів внутрішніх справ, дискредитувати орган у 

якому вони проходять службу. 

5 Професійна компетентність державних службовців органів 

внутрішніх справ повинна стати основоположним елементом їх статусу, 

відносно якого вирішувалися б питання про право громадян на державну 

службу в органах та підрозділах системи МВС України, прийняття на 

державну службу, постановки в кадровий резерв і просування по службі в 

органах внутрішніх справ, їх матеріального і соціально-побутового 

забезпечення. 

6 Професійна компетентність державного службовця органів 

внутрішніх справ – це його здатність до ефективної самореалізації в 

практичній діяльності спеціальних професійних знань, що обумовлені 

особистими якостями і компетенцією. Професійна компетентність 

передбачає не тільки результат чи оцінку діяльності працівника органів 

внутрішніх справ, але і сам хід його мислення і діяльності; можливі 

наслідки конкретного способу правоохоронного впливу. Професійна 

компетентність визначається не тільки компетенцією, діловими і 

особистими якостями, але і колом конкретних питань і проблем, що 

реалізуються в рамках професійної діяльності службовців органів 

внутрішніх справ. 

7 Культурно-етичні основи забезпечення діяльності особового 

складу органів внутрішніх справ мають зовнішню і внутрішню сфери 

застосування. До зовнішньої належать ті, що впливають на стосунки 

державних службовців з населенням. Зовнішня культура працівника 

органів внутрішніх справ виявляється у його поведінці, в тому числі у 

побуті і в сім’ї, у розумовій і письмовій мові, манері триматися, 

зовнішньому вигляді, носінні форменого одягу. Внутрішня сфера 

застосування культурно-етичних основ державних службовців органів 
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внутрішніх справ – це взаємини колег, товаришів, один з одним, 

начальників з підлеглими, тобто морально-психологічний клімат і 

культура поведінки в службово-трудовому колективі. 

8 Службовий етикет державних службовців органів внутрішніх 

справ – складова частина їх духовної культури, система законодавчо 

закріплених, історично та природно встановлених правил поведінки й 

спілкування у службово-трудовій та позаслужбовій діяльності, які 

відповідають моральним вимогам суспільства і національній духовності. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

 

ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАТУСУ ДЕРЖАВНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ ОВС УКРАЇНИ 

 

3.1. Юридичні гарантії як фактор стабільності проходження державної 

служби в органах та підрозділах системи МВС України 

 

Окремим елементом правового статусу державного службовця органів 

внутрішніх справ є гарантії. Якісне виконання державними службовцями 

органів внутрішніх справ посадових обов’язків, ефективна реалізація наданих 

їм прав, дотримання правообмежень забезпечується системою спеціальних 

засобів – юридичних гарантій. Під юридичними гарантіями варто розуміти 

організаційно-правові засоби, за допомогою яких держава забезпечує 

здійснення прав і обов'язків державних службовців [65, с.47]. “Обов’язки і 

права державного службовця тільки тоді мають спеціальний сенс і значущість, 

якщо вони забезпеченні правовими та економічними гарантіями” [48, с.476-

477]. Гарантії для державного службовця являють собою встановленні в 

законодавстві основні положення, які характеризують соціально-правовій бік 

статусу державного службовця. Державному службовцю гарантуються: умови 

роботи, що забезпечують виконання ним посадових обов’язків; грошове 

утримання та виплати, передбачені законами та іншими нормативно-правовими 

актами; щорічна оплачувана відпустка; медичне обслуговування державних 

службовців та членів його сім’ї, у тому числі після виходу його на пенсію; 

перепідготовка (перекваліфікація) та підвищення кваліфікації на період 

навчання; обов’язковість отримання згоди державного службовця на 

переведення на іншу державну посаду державної служби; пенсійне 

забезпечення членів сім’ї державного службовця у випадку його смерті, яка 

настала у зв’язку з виконанням ним посадових обов’язків державне 

страхування на випадок спричинення шкоди здоров’ю або майну у зв’язку з 
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виконанням ним посадових обов’язків; обов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок хвороби чи втрати  працездатності в період 

проходження ним державної служби; захист його і членів його сім’ї від 

насилля, погроз, інших неправомірних дій у зв’язку з виконанням ним 

посадових обов’язків у порядку, встановленому чинним законодавством. 

Державному службовцю, залежно від умов проходження ним державної 

служби, надається у випадках і порядку, встановлених нормативно-правовими 

актами, місце для проживання, службовий транспорт або грошова компенсація 

транспортних витрат [45, с.344-345]. 

Термін “гарантія” у перекладі з французької (garantie) означає поруку, 

умову, забезпечення чого-небудь [124, с.315]. Гарантувати, означає - 

забезпечувати, зробити реальним. Крім того, термін “гарантія” 

застосовується для позначення способів та засобів, за допомогою яких 

здійснюється забезпечення. Називають гарантіями також і умови, необхідні 

для реалізації тих чи інших прав [125, с.280]. Поняття “гарантії” охоплює 

усю сукупність об’єктивних і суб’єктивних факторів, спрямованих на 

забезпечення й реалізацію прав і свобод громадян, на усунення можливих 

причин і перешкод їх неповного або неналежного здійснення і захист прав 

від порушень. Ці фактори дуже різноманітні і за своєю природою та 

характером виступають у якості умов, засобів, способів, прийомів та методів 

забезпечення процесу реалізації прав і свобод учасників суспільних відносин 

[125, с.24; 126, с.29; 127, с.216]. 

Аналіз термінологічного змісту загальновживаної категорії “гарантії” 

дозволяє зробити декілька методологічно важливих висновків щодо 

з’ясування суті і юридичної природи гарантій проходження державної 

служби особовим складом органів внутрішніх справ. По-перше, якщо під 

гарантіями розуміти фактори забезпечення реального здійснення прав і 

обов’язків працівників органів внутрішніх справ то, визначаючи гарантії в 

юридичному аспекті, важливо віддзеркалити саме їх правову специфіку яка 

полягає не лише у проголошенні тих або інших гарантозабезпечуючих умов і 
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засобів в нормах права, але й в реальній їх дії за допомогою апарату 

примусу. Примус, як метод управління, полягає у психічному, матеріальному 

чи фізичному впливі на свідомість і поведінку людей [128, с.21]. Психічний 

примус державного службовця полягає у впливі на волю, емоції, розум, тобто 

на психіку особистості. До психічного примусу відносяться вимоги державного 

службовця органів внутрішніх справ про неприпустимість протиправної 

поведінки або винесення ним у встановленій формі попередження за 

порушення адміністративно-правової норми. Матеріальний примус державного 

службовця виражається у впливі на особистість через адміністративні 

стягнення, наприклад, накладення штрафу. До фізичного примусу відносяться 

такі засоби державного службовця, які безпосередньо впливають на 

особистість, обмежуючи свободу її дій, припиняючи протиправну поведінку, 

наприклад, за допомогою застосування до порушника бойових прийомів самбо, 

наручників, спеціальних засобів, а також зброї. Державний службовець органів 

внутрішніх справ тим самим попереджає адміністративні правопорушення, 

встановлює межі правомірної поведінки громадянина, розкриває злочини, 

забезпечує охорону громадського порядку. Тільки в даному випадку правові 

гарантії матимуть характер дійових засобів, способів, якими надійно 

охороняються права посадових осіб органів внутрішніх справ, забезпечується 

реалізація їх посадових обов’язків. Подібний підхід до розгляду юридичних  

гарантій дозволяє провести чітку межу між поняттями “зміст” і “гарантії” 

посадових прав і обов’язків, оскільки, виступаючи невід’ємним атрибутом, 

важливою ознакою цих прав і обов’язків, гарантії знаходяться поза їх 

змістом [129, с.55-56]. По-друге, у зв’язку з тим, що сутність юридичних 

гарантій полягає в організаційно-правових засобах, які забезпечують 

здійснення й реалізацію прав і обов’язків державних службовців органів 

внутрішніх справ, вони завжди мають виражатись у формі правових норм, які 

або сприяють максимальній свободі та дії суб’єкта по реалізації своїх прав, 

або впливають на зобов’язаних осіб шляхом встановлення необхідності 

виконувати вимоги правомочного суб’єкта правоохоронних відносин. По-
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третє, поглиблений аналіз гарантій прав і обов’язків працівників органів, 

служб та підрозділів органів внутрішніх справ вимагає того, щоб у їх 

арсеналі більш чітко розрізнялися засоби і умови. Щоб успішно 

запроваджувати в життя визначенні у нормативно-правових актах права і 

обов’язки державних службовців органів внутрішніх справ, потрібна 

насамперед сприятлива обстановка, що складається з багатьох об’єктивних і 

суб’єктивних факторів. Останні мають спільні риси і повинні забезпечувати 

сприятливий режим, середовище для реалізації цих прав та здійснення 

означених обов’язків. Враховуючи зазначені особливості одну групу  

досліджуваних гарантій доцільно назвати “умовами” реалізації та здійснення 

прав і свобод, а іншу – “засобами”. У останньому випадку мова йде про 

гарантії, що виступають у якості способів, прийомів і методів охорони та 

забезпечення прав державних службовців органів внутрішніх справ, що 

сприяють реалізації їх посадових обов’язків. Отже, перша група гарантій 

спрямована на створення сприятливих обставин для користування 

службовими правами та виконання посадових обов’язків, а друга – 

забезпечує органи, служби та підрозділи системи МВС України їх особливий 

склад ефективним інструментом щодо безпосереднього забезпечення 

реалізації та здійснення посадових прав і обов’язків.   

Визначення в системі гарантій проходження служби особами рядового 

та начальницького складу органів внутрішніх справ двох груп – умов і 

засобів – має теоретично-практичну значущість. У теоретичному плані це 

створює можливість глибшого та детальнішого розгляду механізму охорони, 

забезпечення і захисту службових прав та здійснення посадових обов’язків 

працівників органів внутрішніх справ. У практичному – означений розподіл є 

корисним у тому аспекті, що він гарантує пошук конкретних шляхів 

підвищення ефективності їх реалізації та здійснення. Механізм гарантій прав 

і обов’язків державних службовців органів внутрішніх справ має й таку 

особливість: його ефективне функціонування буде порушене, якщо 

порушиться злагоджена взаємодія цих груп гарантій. Поряд з цим, у кожному 
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конкретному випадку вказану різницю не варто абсолютизувати. Однин і той 

же самий фактор в одному випадку може виступати як умова, а в - іншому в 

якості засобу реалізації прав та здійснення обов’язків. Таке розмежування 

має сенс лише в загальному плані, коли мова йде про гарантії прав і 

обов’язків у цілому, а не у кожному конкретному випадку. По-четверте, з 

огляду на вищезазначене поняття гарантій проходження державної служби 

працівниками органів внутрішніх справ слід визначити як нормативно 

закріплені умови і засоби, що забезпечують особовому складу цих служб та 

підрозділів реальні можливості щодо реалізації наданих їм службових прав 

та здійснення посадових обов’язків. 

Такий розгляд суті і юридичної природи гарантій проходження 

державної служби працівниками органів внутрішніх справ дозволяє чітко 

визначити їх призначення і важливість стосовно ефективного 

функціонування цих органів та підрозділів, їх особового складу. Гарантії 

забезпечують перехід до реального здійснення можливостей, закріплених у 

загальних і спеціальних нормативно-правових актах. Необхідність у 

нормативному забезпеченні прав і обов’язків працівників органів внутрішніх 

справ полягає у тому, що саме вони складають найрухливіший та 

найдинамічний елемент їх правового статусу. Теоретична розробка проблем, 

пов’язаних з подальшим  розвитком системи гарантій проходження 

державної служби особами рядового і начальницького складу органів 

внутрішніх справ, має серйозне практичне значення. Розробка цих проблем 

допоможе удосконалити правові норми, що регулюють правоохоронні 

відносини в державі, сприятиме посиленню законності, поліпшенню 

соціальної захищеності державних службовців органів внутрішніх справ 

України. 

Реалізація прав та здійснення обов’язків працівниками органів 

внутрішніх справ по суті є лише частиною більш загальної проблеми – 

застосування норм права і дотримання законності. Оскільки права і 

обов’язки закріпленні у правових нормах, правильне застосування норм, 
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неухильне дотримання законності у свою чергу передбачає реалізацію й 

здійснення означених прав і обов’язків. Звідси проблеми гарантій, 

застосування правових норм, дотримання законності і реалізації прав та 

обов’язків мають між собою багато спільного. Як наслідок, те, що в науковій 

літературі говориться про гарантії правильного застосування правових норм, 

про дотримання законності, у повній мірі може бути віднесено і до гарантій 

реалізації службово-трудових прав і обов’язків державних службовців 

органів внутрішніх справ [130, с.95; 131, с.32]. 

Гарантії працівників органів внутрішніх справ потрібні не самі по собі, а 

для більш повного перетворення в життя їх посадових прав і обов’язків. Звідси 

їхній характер, система та види повинні якомога повніше відповідати певним 

формам реалізації цих прав та здійснення обов’язків. Додамо: призначення 

гарантій по забезпеченню реалізації основних обов’язків також визначається  

змістом процесу їхнього здійснення. Тут гарантії виявляються в створенні 

найбільш сприятливих умов для якісного й активного виконання обов’язків, а 

також у встановленні відповідальності, до осіб, які не виконують свої обов’язки 

[132, с.75]. Мета встановлення гарантій проходження служби особовим 

складом органів внутрішніх справ полягає в забезпечення неухильного 

виконання нормативних актів, створення умов для найбільш повного 

здійснення наданих прав учасникам правоохоронних відносин. Ці гарантії 

також необхідні для того, щоб виключити або, принаймні, звести до мінімуму 

випадки порушення законів, прав, свобод та законних інтересів людини і 

громадянина. Оскільки правова норма завжди містить в собі можливість 

втручання держави з метою забезпечення встановленої нормою поведінки, то 

саме в цьому і є основа юридичних гарантій. Для того, щоб потенційна 

можливість була реально здійснена, щоб держава була в змозі активно впливати 

на поведінку суб’єктів правоохоронних відносин, вона повинна мати у своєму 

розпорядженні різні засоби, за допомогою яких здійснюється цей вплив. З 

огляду на це гарантії проходження служби особами рядового та 

начальницького складу органів внутрішніх справ слід розглядати як умови та 



 148

засоби, що забезпечують фактичне здійснення та реалізацію їх службових прав 

та обов’язків, охорону й захист прав, свобод і законних інтересів інших 

учасників правоохоронних відносин. 

У літературі під юридичними гарантіями розуміються ті правові засоби 

і способи, за допомогою яких у суспільстві забезпечується реалізація прав і 

свобод громадян [133, с.12]. Юридичні гарантії реалізації службових прав і 

свобод державних службовців органів внутрішніх справ багаточисельні та 

різноманітні. Але їх об’єднує одна характерна загальна властивість: всі вони 

мають бути виражені та закріплені в нормативно-правових актах. Ці гаранті 

мають виражатися, насамперед у нормах законодавства, що розкривають і 

конкретизують посадові права і обов’язки, установлюють порядок їхнього 

здійснення й реалізації. Вважаємо, що до юридичних гарантій стабільності та 

підвищення ефективності державної служби в органах внутрішніх справ 

необхідно віднести: належне правове регулювання проходження державної 

служби; відповідна заробітна плата; організаційні стимули; професійні 

стимули, насамперед незалежність; трудові стимули, пов’язані з характером 

роботи і досягненням особистих цілей, що відповідають особистим цінностям; 

престиж і соціальний стан; стимули, пов’язані з кар’єрою і просуванням по 

службі в органах внутрішніх справ; фінансові і економічні стимули; 

колективне стимулювання праці державних службовців органів внутрішніх 

справ; соціально-правовий захист державних службовців органів внутрішніх 

справ; їх юридична відповідальність. 

Тепер розглянемо кожну із зазначених вище гарантій більш детально. 

Однією із юридичних гарантій стабільності та підвищення ефективності 

державної служби в органах внутрішніх справ є належне правове регулювання 

службово-трудових відносин працівників органів та підрозділів системи МВС. 

Наукові та соціально-управлінські чинники ефективного проходження 

державної служби тісно пов’язані і взаємодіють з правовими, причому останні є 

вторинними, похідними від перших. Це пояснюється тим, що процес правового 

впливу на суспільні відносини пронизує усі стадії управлінського циклу 
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державної служби, а тому прямо залежить від його сутності, природи й 

організаційної структури [134, с.12]. Таким чином, правове регулювання 

службово-трудових відносин працівників органів внутрішніх справ є однією із 

юридичних гарантій стабільності проходження державної служби. Тобто це 

суспільні відносини, що виникають в процесі організації і функціонування 

державної служби стосовно вирішення різних питань у сфері державно-

службової діяльності працівників органів внутрішніх справ. Звідси – правове 

регулювання державно-службової діяльності є засобом упорядкування усіх 

важливих сторін діяльності державних службовців органів та підрозділів 

системи МВС України.  

Економічне забезпечення діяльності державних службовців органів 

внутрішніх справ визначається нами як одна з головних юридичних гарантій 

підвищення престижу державної служби, заінтересованості працівників у 

продуктивній та ефективній правоохоронній роботі, запобігання проявам 

корупції та іншим правопорушенням. Підвищити престиж та ефективність 

державної служби в органах внутрішніх справ, на наш погляд, можна шляхом 

створення необхідних матеріальних умов для виконання службових обов’язків, 

укомплектування служб та підрозділів органів внутрішніх справ 

висококваліфікованими, досвідченими фахівцями. Без сумніву, що основу 

такого важливого елемента статусу державного службовця органів внутрішніх 

справ, як економічне забезпечення його діяльності, становить система оплати 

праці. Діюча на сьогоднішній день складна і не досить прозора система оплати 

праці державних службовців органів та підрозділів системи МВС України 

потребує удосконалення. Реформування системи оплати праці державних 

службовців органів внутрішніх справ повинно забезпечити 

конкурентоздатність державної служби на ринку праці, зменшити відомчий та 

місцевий вплив, запобігти корупції, кардинально підвищити зацікавленість 

кадрів у продуктивній і якісній, ініціативній і ефективній, сумлінній і 

відповідальній роботі, перебуванні на державній службі та подальшому 

просуванні по службі в органах та підрозділах внутрішніх справ. 
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Незаперечним є те, що заробітна плата державного службовця органів 

внутрішніх справ повинна бути привабливою для висококваліфікованих 

працівників і відповідати такому рівню освіти, який вимагається і є необхідним 

для виконання відповідних правоохоронних функцій.  

До юридичних гарантій стабільності та підвищення ефективності 

державної служби в органах внутрішніх справ відносяться організаційні 

стимули, що спонукають державного службовця працювати краще. Серед них 

можна виділити наступні: звільнення від стороннього втручання, рутинної 

паперової роботи і адміністративних завдань, що не потребують професійних 

знань чи навиків; виділення часу і засобів на діяльність, що відповідає 

особистим цілям; свобода вибору занять і способів діяльності; гнучкий робочий 

графік; наділення суттєвими правами і відповідальністю.  

У свою чергу до професійних стимулів як юридичних гарантій 

стабільності та підвищення ефективності державної служби в органах 

внутрішніх справ належать: можливість сумісної роботи з професіоналами 

високого класу; свобода прийняття більшості рішень, що стосуються особистої 

діяльності; робоче середовище, що стимулює інтелектуальну діяльність; робота 

над не стандартними завданнями. 

До юридичних гарантій стабільності та ефективності державної служби в 

органах та підрозділах системи МВС належать також трудові стимули, а саме: 

творча атмосфера; гнучкий робочий графік; різноманітність діяльності, що 

створює умови для постійного відкриття нових можливостей.   

До стимулів пов’язаних з кар’єрою належать: різноманітність 

можливостей для особистого зростання і розвитку; можливість внести 

особистий вклад у загальну справу; можливість на просування по службі; 

можливість працювати над важливим проектами; можливість самовираження. 

Соціальний статус і престиж також виступають юридичними гарантіями 

ефективності і стабільності проходження державної служби в органах 

внутрішніх справ. До них належать: зручне розташування робочого місця; 

стиль управління, заснований на принципі “відкритих дверей” тощо. 
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До фінансових і економічних стимулів належать: перегляд заробітної 

плати (двічі на рік); компенсації за невикористану відпустку; грошові премії; 

надбавки. 

Звичайно, що ні один орган чи структурний підрозділ системи МВС України 

не в змозі створити систему заохочень, що включатиме всі вище перераховані 

нами стимули, які є юридичними гарантіями стабільності і ефективності 

проходження державної служби в органах внутрішніх справ. Однак, вказаними 

гарантіями можна користуватися як каталогом, вибираючи найбільш прийнятні 

для організації і цінні для окремо взятого працівника органів внутрішніх справ. 

Варто також подумати про колективне стимулювання особового складу органів 

внутрішніх справ. Багато із трудових колективів органів та підрозділів 

системи МВС вважають досягнення високих показників в правоохоронній 

діяльності (наприклад, зменшення кількості вчинених на певній території 

злочинів чи інших правопорушень; збільшення розкриття тяжких злочинів 

тощо) результатом спільної діяльності. Колективні премії стимулюють високу 

продуктивність, не підриваючи групової солідарності. Якщо колектив працює 

не зовсім добре, необхідно заохочувати достойних і налагоджувати зворотній 

зв’язок із відстаючими, спрямовуючи їх діяльність. 

Отже, на нашу думку, з метою підвищення престижу державної служби в 

органах внутрішніх справ, заінтересованості державних службовців у 

продуктивній та ефективній роботі, запобігання проявам корупції та іншим 

правопорушенням необхідно продовжити роботу з удосконалення системи 

юридичних гарантій проходження державної служби в системі МВС України, а 

саме: 

- підвищити стимулюючу роль посадових окладів в оплаті праці, 

передбачити заходи щодо залучення на державну службу в 

органи внутрішніх справ здібних, перспективних фахівців, 

заінтересованих у результатах своєї праці; 

- консолідувати структуру заробітної плати та зменшити кількість 
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її компонентів, усунути територіальні розбіжності в оплаті праці 

працівників органів внутрішніх справ; 

- принципово умови оплати праці кожного державного службовця 

системи МВС України мають співвідноситися з результатами 

його атестації та оцінкою професійної діяльності; 

- обов’язковим має бути посилення посадової диференціації умов 

оплати праці з урахуванням рівня відповідальності, забезпечення 

її зростання протягом всього періоду правоохоронної діяльності; 

- мають бути посилені стабільні правові гарантії та соціальна 

захищеність працівників органів внутрішніх справ, зокрема у 

разі звільнення з посад з незалежних від них причин; 

- водночас, на даному етапі реформування статусу державного 

службовця органів внутрішніх справ необхідно, на нашу думку, 

розширити можливості і види стимулювання їх службово-

трудової діяльності. 

Дієвість будь-якої гарантії значно збільшується, якщо вона дії в 

комплексі з іншими гарантіями. З практичної точки зору це означає 

наступне:  при аналізі процесу реалізації прав і обов’язків працівників 

органів внутрішніх справ необхідно з максимально можливою повнотою 

врахувати роль кожної гарантії і пам’ятати, що в реальному житті вони діють 

системно підкріпляючи і взаємно посилюючи одна одну. Поряд з цим 

юридичні гарантії прав і обов’язків державних службовців органів 

внутрішніх справ можуть бути оцінені правильно лише в системній дії разом 

з соціально-економічними, політико-правовими і культурно-моральними 

гарантіями. Тут доречно зупинитися на останніх. Рівень культури, моралі, 

моральності як окремого члена, так і суспільства в цілому, зумовлює ступінь 

ефективності реалізації будь-яких прав і обов’язків. Особливе значення має 

громадська думка, настрій членів суспільства. Іншою невід’ємною вимогою 

досліджуваної категорії гарантій, є їх дієвість, ефективність. Її суть полягає 
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зокрема, у тому, що гарантії в усіх випадках в решті-решт повинні 

забезпечити кожному працівнику органів внутрішніх справ реальне 

користування наданими законом правами та забезпечувати виконання 

останніми своїх посадових обов’язків. Названий принцип особливо важливий 

при оцінці правових гарантій. Уданому випадку ефективність у першу чергу 

залежить від того, наскільки зазначені засоби прирівняні до реалізації саме 

цієї категорії прав і обов’язків, наскільки вони відповідають цілям їх захисту 

й охорони. Розробка таких засобів – це першочергове завдавання правової 

науки. 

Підсумовуючи розгляд суті, соціального призначення, характеру і 

природи юридичних гарантій проходження служби особами рядового і 

начальницького складу органів, служб та підрозділів системи МВС України, 

зробимо наступні висновки: 

1. Визначення в процесі проходження служби особами рядового та 

начальницького складу органів внутрішніх справ двох груп гарантій – умов і 

засобів – має теоретично-практичну значущість. У теоретичному плані це 

створює можливість глибшого та детальнішого розгляду механізму охорони, 

забезпечення і захисту службових прав та здійснення посадових обов’язків 

працівників органів внутрішніх справ. У практичному – означений розподіл є 

корисним у тому аспекті, що він гарантує пошук конкретних шляхів 

підвищення ефективності їх реалізації та здійснення. 

2. Поняття гарантій проходження державної служби працівниками 

органів внутрішніх справ слід визначити як нормативно закріплені умови і 

засоби, що забезпечують особовому складу цих служб та підрозділів реальні 

можливості щодо реалізації наданих їм службових прав та здійснення 

посадових обов’язків. 

3. У Законі України “Про державну службу” [3] слід розмістити 

статтю за назвою “Гарантії державного службовця”, де прямо вказати, що 

державному службовцю гарантується грошове утримання, а також інші 

виплати і доплати, передбачені законодавством України; умови служби, що 
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забезпечують виконання посадових обов’язків та здійснення службових прав; 

оплачувана щорічна відпустка; медичне обслуговування службовця та членів 

його родини, у тому числі після виходу на пенсію, за рахунок державного 

бюджету; перепідготовка та підвищення кваліфікації; можливість 

переведення на іншу державну посаду у випадку ліквідації державного 

органу або скорочення  штату; обов’язковість одержання його згоди на 

переведення на іншу посаду державної служби; пенсійне забезпечення за 

вислугу років та пенсійне забезпечення членів родини службовців у випадку 

його смерті; обов’язкове державне страхування на випадок заподіяння шкоди 

здоров’ю або майну у зв’язку з виконанням посадових обов’язків за рахунок 

державного бюджету; обов’язкове державне страхування  на випадок 

захворювання або втрати працездатності в період проходження служби за 

рахунок державного бюджету; захист державного службовця та членів його 

родини від насилля, погроз, інших протизаконних дій у зв’язку з виконанням 

ним посадових обов’язків. 

4. Юридичні гарантії реалізації службових прав і свобод 

державних службовців органів внутрішніх справ багаточисельні та 

різноманітні. Але їх об’єднує одна характерна загальна властивість: всі вони 

мають бути виражені та закріплені в нормативно-правових актах. Ці гаранті 

мають виражатися, насамперед у нормах законодавства, що розкривають і 

конкретизують посадові права і обов’язки, установлюють порядок їхнього 

здійснення й реалізації.  

5. Вважаємо, що до юридичних гарантій стабільності та 

підвищення ефективності державної служби в органах внутрішніх справ 

необхідно віднести: належне правове регулювання проходження державної 

служби; відповідна заробітна плата; організаційні стимули; професійні 

стимули, насамперед незалежність; трудові стимули, пов’язані з характером 

роботи і досягненням особистих цілей, що відповідають особистим цінностям; 

престиж і соціальний стан; стимули, пов’язані з кар’єрою і просуванням по 

службі в органах внутрішніх справ; фінансові і економічні стимули; 
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колективне стимулювання праці державних службовців органів внутрішніх 

справ; соціально-правовий захист державних службовців органів внутрішніх 

справ; їх юридична відповідальність.  

6. З метою підвищення престижу державної служби в органах 

внутрішніх справ, заінтересованості державних службовців у продуктивній та 

ефективній роботі, запобігання проявам корупції та іншим правопорушенням 

необхідно продовжити роботу з удосконалення системи юридичних гарантій 

проходження державної служби в системі МВС України, а саме: підвищити 

стимулюючу роль посадових окладів в оплаті праці, передбачити заходи щодо 

залучення на державну службу в органи внутрішніх справ здібних, 

перспективних фахівців, заінтересованих у результатах своєї праці; 

консолідувати структуру заробітної плати та зменшити кількість її компонентів, 

усунути територіальні розбіжності в оплаті праці працівників органів 

внутрішніх справ; принципово умови оплати праці кожного державного 

службовця системи МВС України мають співвідноситися з результатами його 

атестації та оцінкою професійної діяльності; обов’язковим має бути посилення 

посадової диференціації умов оплати праці з урахуванням рівня 

відповідальності, забезпечення її зростання протягом всього періоду 

правоохоронної діяльності; мають бути посилені стабільні правові гарантії та 

соціальна захищеність працівників органів внутрішніх справ, зокрема у разі 

звільнення з посад з незалежних від них причин; водночас, на даному етапі 

реформування статусу державного службовця органів внутрішніх справ 

необхідно, на нашу думку, розширити можливості і види стимулювання їх 

службово-трудової діяльності. 
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3.2. Соціальне забезпечення державних службовців органів внутрішніх 

справ 

 

 Становлення України, як соціальної, правової держави, визнання  людини 

як найвищої соціальної цінності, проголошення курсу на соціально орієнтовану 

ринкову економіку, все це пов’язано з реальною політикою органів влади щодо 

забезпечення гідного рівня життя своїх громадян. Соціальною є держава, яка 

гарантує людині належні соціально-економічні та соціально-культурні права 

шляхом створення необхідних умов для їх реалізації та здійснює соціальну 

політику на засадах соціальної справедливості і в інтересах всього суспільства. 

В ході формування демократичної та соціально-орієнтованої правової держави 

істотно зростає роль правозахисного механізму стосовно прав і свобод людини 

як найвищої соціальної цінності, що в значній мірі актуалізує проблему 

соціально-правового статусу державних службовців. 

Сьогодні в чинному законодавстві відсутні визначення термінів 

“соціальне забезпечення” та “соціальний захист”. За змістом ст. 46 Конституції 

України [40] “соціальний захист” включає в себе “соціальне забезпечення” 

тобто “соціальний захист” більш широке поняття. У юридичній науці, зокрема 

в праві соціального забезпечення поняття соціальний захист ще на отримало 

однозначного трактування. У більш загальному розумінні соціальний захист 

можна визначити, як обов’язок суспільства, який реалізує держава по 

утримуванню конкретної категорії громадян. На наш погляд, під соціальним 

захистом розуміється функція держави, яка виражається у  встановленні видів 

та форм матеріального забезпечення, що надаються на умовах передбачених 

законом чи договором із спеціально створених для цього фондів особам, які 

через незалежні від них життєві обставини опинились в соціально 

незахищеному стані або не мають достатніх засобів до існування.     

           В залежності від мети яку переслідує соціальний захист можливо 

виділити наступні його напрямки: допомогу найменш соціально-захищеним 

верствам населення; заохочення та відзнаку громадян за особливі заслуги 
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перед суспільством та державою; стимулювання окремих видів суспільно-

корисної діяльності або праці у відповідних умовах; гарантування відповідного 

матеріального рівня  життя в залежності від правового статусу особистості та 

від особливого виду їх службової діяльності. До двох останніх напрямків 

відносяться і працівники органів, структур та підрозділів системи МВС 

України. 

Підходи вчених при визначенні соціального статусу досить різні. 

Цікавою є точка зору З.Р. Самсонової, яка під соціальним статусом розуміє 

єдність двох сторін цього поняття: об’єктивної сторони, тобто реального 

економічного соціально-правового положення особистості в суспільстві, і  

суб’єктивної оцінки цього положення з боку суспільства та самооцінки самою 

особистістю [135, с.20]. Крім того, статус особистості залежить від статусу тієї 

групи, до якої належить особистість, а також від статусу самої професії [136, 

с.34]. Поняття правового статусу охоплюється поняттям “соціальний статус” 

який є: “результатом інтеграції таких понять, як економічний статус, 

політичний статус, правовий статус, професійний статус, етнічний статус, 

демографічний статус” [137, с. 7]. 

Стосовно службовців органів внутрішніх справ вищезазначене означає, 

що їх соціальний статус залежить від їх об’єктивного положення і власне 

державного органу, в якому вони працюють, а також суб’єктивної оцінки як 

самими працівниками так і оточуючими. Соціальний статусу державного 

службовця органів внутрішніх справ впливає на соціальний престиж та його 

авторитет в суспільстві, що в свою чергу, не розривно пов’язано зі стабільністю 

кадрів, станом дисципліни та іншими явищами і процесами, які мають значення 

для успішного функціонування інституту державної служби.  

 Нормативно поняття соціального захисту ще не визначено. У правовій 

науці під соціальним захистом у широкому розумінні розглядають діяльність 

держави, спрямовану на забезпечення процесу формування і розвитку 

повноцінної особистості, виявлення і нейтралізацію негативних чинників, що 

впливають на особистість, створення умов для її самовизначення і ствердження 
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в житті [138, с.14]. Відповідно, соціальний захист у вузькому розумінні – це 

сукупність економічних і правових гарантій, що забезпечують дотримання 

найважливіших соціальних прав громадян і досягнення соціально-прийнятного 

рівня життя конкретної особи. 

Особливістю українського національного законодавства щодо 

регулювання соціально-правового захисту державних службовців є: по-перше, 

відсутність належної систематизації; по-друге, велика кількість нормативних 

актів, які поряд з регулюванням інших відносин, що складаються під час 

проходження служби, регулюють і положення соціально-правового захисту 

державних службовців; по-третє, деякі норми носять чисто декларативний 

характер; по-четверте, відсутній механізм запровадження окремих  норм у 

життя та існує багато прогалин і непорозумінь у чинному законодавстві. 

Наприклад, стаття 9 Закону України “Про державну службу” [3] визнає 

працівників органів внутрішніх справ як державних службовців але пільги 

передбачені цим законом на них не поширюються. 

Ефективність державної служби в органах внутрішніх справ досягається 

насамперед за рахунок формування інтересу до неї працівників цих органів, 

служб та підрозділів в плані оцінки її як соціальної корисності, так і 

престижності як особливого різновиду службово-трудової діяльності. 

“Визнання населенням соціальної користі державної служби слугує 

моральною підставою для більш продуктивної праці і створення достойних 

соціальних гарантій, що, у свою чергу, є необхідним для притоку на службу 

висококваліфікованих і морально надійних кадрових ресурсів” [48, с.574]. За 

умов загальної соціально-економічної кризи у розвитку державно-

організованого суспільства та зниження довіри населення до державної 

служби постановка питання про підвищення соціального статусу працівників 

органів внутрішніх справ на рівні їх соціального захисту викликає опір 

суспільної думки. В основному це пов’язано з вузьким розумінням 

соціального захисту як форми матеріальної (фінансової) прямої або непрямої 

підтримки громадян. Однак не завжди вона являє єдиний і гарантовано 
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ефективний спосіб соціально-правового захисту. Не може бути і загального 

виміру рівня соціальної захищеності різних категорій працівників та 

громадян.  

Успішно реалізувати свою соціально-організаційну і соціально-захисну 

функцію може лише державно-організоване суспільство. Підставою 

організованості держави є її кадровий корпус, який утворюється 

службовцями, об’єднаними загальною державною метою і виконуючими 

службові обов’язки на постійний, професійний основі. Сталість такого 

об’єднання можлива за умови сталої зацікавленості службовців до служби 

саме в державних органах. “Визначальними факторами, що формує цей 

інтерес, є прагнення службовців реалізувати себе в управлінській діяльності, 

зайняти достойне місце в суспільстві, впевненість в стабільності службового 

стану, можливість службового росту, достатня й регулярна грошова 

винагорода, декотрі пільги в отриманні медичної допомоги та пенсійному 

забезпеченні” [48, с.580]. Означене вказує на певні особливості організації 

соціального захисту державних службовців порівняно з іншими категоріями 

громадян. Очевидно: соціальний захист як гарантія задоволення первинних, 

життєво необхідних потреб - для державного службовця є недостатнім – він 

може одержати їх і поза державною службою. Для реалізації базових 

інтересів державних службовців необхідно орієнтуватись на більш високі 

рівні потреб, без задоволення яких закріплення кадрів на державний службі 

та їх службова активність не будуть забезпечені. Це так звані вторинні 

потреби: соціальні – потреба в належності до кого-небудь чи чого-небудь, в 

розумінні іншими людьми, в почутті соціальної взаємодії, прив’язаності, 

підтримці; потреба у визнанні й повазі оточуючих, в особистих досягненнях; 

потреба в самовираженні – самореалізації своїх потенційних можливостей та 

в зростанні як особистості [139, с.66-68]. 

Щодо працівників органів внутрішніх справ, то це означає насамперед 

створення необхідних умов для їх нормальної службово-трудової діяльності, 

прийняття заходів до усунення перешкод в реалізації правоохоронних 
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посадових прав і обов’язків. У зв’язку з цим доцільно виділити наступні 

основні різновиди орієнтації державних службовців органів внутрішніх 

справ: характер службово-трудової діяльності; умови виконання 

функціональних обов’язків; винагороду за виконання і особливо за 

високоякісне виконання посадових повноважень; просування по службовій 

кар’єрі. Згідно з цими орієнтаціями має визначатися наступна змістовна 

основа соціального захисту особового складу служб та підрозділів системи 

МВС України. По-перше, підвищення престижності державної служби в цих 

органах. По-друге, достатньо високе, регулярно виплачуване грошове 

забезпечення, розміри якого мають підвищуватися з ростом кваліфікації, 

збільшенням стажу службово-трудові діяльності. По-третє, створення 

нормальних умов служби, забезпечення приміщенням, транспортом, 

телефонами, правильна організація розпорядку й режиму робочого дня. По-

четверте, державне страхування, гарантоване високе пенсійне та медичне 

забезпечення. По-п’яте, безперервне забезпечення службової перспективи, 

стабільність службово-трудових відносин, підвищення рівня кваліфікації. 

Об’єктом соціального захисту державного службовця органів внутрішніх 

справ є майнова сфера - матеріальні блага та послуги, які надаються державою з 

метою забезпечення для даної соціально-професійної групи всієї повноти прав 

громадян держави та компенсації обмежень та заборон, що витікає з умов 

проходження державної служби.   

 Ефективність функціонування механізму застосування засобів соціально-

правового захисту державних службовців органів внутрішніх справ залежить 

від досконалості правової бази, регламентуючої порядок та умови проходження 

державної служби. До числа основних нормативно-правових актів, які в тій чи 

інший мірі регламентуючих питання соціального захисту державних 

службовців органів внутрішніх справ необхідно віднести наступні: 

Конституцію України [40], Кодекс законів про працю України [27], Закон 

України “Про міліцію” [43], Закон України “Про оперативно-розшукову 

діяльність” [79], Закон України “Про охорону праці” [140], Закон України “Про 
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державну службу” [3], Закон України “Про порядок відшкодування шкоди 

заподіяної громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього 

слідства, прокуратури і суду”[141], Закон України “Про забезпечення безпеки 

осіб, які приймають участь в кримінальному судочинстві” [142], Закон України 

“Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” [143], 

Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 

злочинністю” [144], Закон України “Про звернення громадян” [145], 

Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом 

органів внутрішніх справ [73], Положення про порядок комплектування, 

матеріально-технічного, військового, фінансового і соціально-побутового 

забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю 

МВС України [146], Положення про матеріальну відповідність 

військовослужбовців за шкоду заподіяну державі [147], Постанова Кабінету 

Міністрів від 14 вересня 1991 р. № 197  “Про порядок компенсації особам 

рядового і начальницького складу ОВС за службу понад установлений 

законодавством робочий час, а також у дні щотижневого відпочинку та святкові 

дні” [148] та цілий ряд відомчих нормативних актів (наказів, настанов, 

інструкцій), прийнятих на рівні відомчої нормотворчої практики. 

Соціальна політика стосовно державних службовців органів внутрішніх 

справ охоплює їх матеріально-фінансове забезпечення; соціальне забезпечення 

у старості або з причин тимчасової чи постійної непрацездатності; правовий 

захист честі й гідності, здоров’я і майна працівників органів внутрішніх справ, 

їх близьких та родичів; надання соціальної допомоги  при їх адаптації до 

служби; при реабілітації службовців органів внутрішніх справ, що отримали 

психологічні або фізичні травми; потронажна допомога ветеранам, одиноким 

хворим; належне пенсійне забезпечення. Система соціальної роботи в органах 

внутрішніх справ повинна розглядатися як засіб підвищення їх діяльності, 

збереження кадрів, осередком реалізації наданих цій категорії працівників прав, 

пільг, гарантій та компенсацій. 
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Таким чином, соціальне забезпечення державних службовців органів 

внутрішніх справ – це передбачена законодавством система їх матеріального 

забезпечення та обслуговування як під час проходження ними державної 

служби, так і після закінчення їх службово-трудової діяльності. Основними 

видами соціального забезпечення в органах, структурах та підрозділах системи 

МВС України є: державне обов’язкове страхування; соціальне страхування; 

медичне обслуговування; пенсійне забезпечення; державна фінансова і 

матеріальна допомога.  

Соціальний захист кадрового персоналу органів внутрішніх справ 

полягає у наступному: 

- відповідно до діючого законодавства працівники органів внутрішніх 

справ користується пільгами при розподілі житла, встановленні 

квартирних телефонів, влаштування дітей у дошкільні заклади, 

вирішенні інших питань соціально-побутового забезпечення у 

порядку, передбаченому законодавством України; 

- жила площа працівникам органів внутрішніх справ в тому числі 

працюючим на транспорті, повинна надаватися місцевими Радами 

народних депутатів, відповідними міністерствами та відомствами у 

першочерговому порядку; 

- особам рядового і начальницького складу та членам їх сімей 

надається 50-процентна знижка по оплаті жилої площі, комунальних 

послуг, а також палива; 

- працівники органів внутрішніх справ, які живуть і працюють у 

сільський місцевості та в селищах міського типу і члени їх сімей, які 

проживають з ними, забезпечуються безплатно житлом з опаленням, 

освітленням за встановленими нормами, а також користуються 

іншими пільгами, передбаченими законодавством; 

- за працівниками органів системи МВС, звільненими зі служби за 

віком, хворобою або вислугою років, зберігаються право на пільги 

відповідно до Закону України “Про міліцію”; 
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- працівники органів внутрішніх справ мають право на одержання 

кредитів на індивідуальне і кооперативне житлове будівництво в 

розстрочку на 20 років з погашенням 50 процентів  наданої позики за 

рахунок відповідних фондів Міністерства внутрішніх справ України і 

місцевих бюджетів. Місцеві Ради народних депутатів можуть 

продавати їм на пільгових умовах житло; 

- шкода, заподіяна особі рядового і начальницького складу внаслідок 

пошкодження здоров’я під час виконання службових обов’язків 

відшкодовується у повному обсязі незалежно від розміру пенсії, 

призначеної на даній підставі, за рахунок коштів відповідного 

бюджету або коштів міністерств, відомств, підприємств, установ, 

організацій, які уклали договори з органами внутрішніх справ; 

- за працівниками органів внутрішніх справ, звільненими в запас або 

відставку за віком, через хворобу, скороченням штатів або 

обмеженим станом здоров’я, які мають вислугу 20 років і більше (в 

пільговому обчислені) та членами їх сімей зберігається право на 

медичне обслуговування та санітарно-курортне лікування в медичних 

закладах, санаторіях і будинках відпочинку системи Міністерства 

внутрішніх справ України; 

- працівники органів, структур та підрозділів внутрішніх справ для 

охорони своїх професійних, службово-трудових, соціально-

економічних прав та інтересів можуть об’єднуватися в громадські 

організації, діяльність яких здійснюється згідно з законодавством; 

- працівники органів внутрішніх справ підлягають обов’язковому 

державному страхуванню на суму десятирічного грошового 

утримання за останньою посадою, яку він займає, за рахунок коштів 

відповідних бюджетів, а також коштів, що  надходять на підставі 

договорів від міністерств, відомств, підприємств, установ і 

організацій; 
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- у разі загибелі особи рядового чи начальницького складу при 

виконанні службових обов’язків по охороні громадського порядку та 

боротьбі із злочинністю сім’ям загиблого або його утриманцями 

виплачується одноразова допомога у розмірі десятирічного 

грошового утримання загиблого за останньою посадою, яку він 

займав, і призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника в 

розмірі місячного посадового окладу; 

- у разі каліцтва, заподіяного працівникові органів внутрішніх справ 

при виконанні службових обов’язків, а також інвалідності, що 

настала у період проходження служби або не пізніше ніж через 3 

місяці після звільнення зі служби чи після закінчення цього строку, 

але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце у 

період проходження служби, йому виплачується одноразова 

допомога в розмірі від трирічного до п’ятирічного грошового 

утримання (залежно від ступеня втрати працездатності) і  

призначається пенсія по інвалідності; 

- працівникам органів внутрішніх справ, які навчаються в навчальних 

закладах за заочною чи вечірньою формою навчання, надаються 

пільги, встановленні діючим законодавством. 

Соціальний захист працівників органів внутрішніх справ не можна 

розглядати у відриві від процесів, котрі відбуваються в державі й суспільстві. 

Проблема поєднання стабільності, цілісності й розвитку економічних реформ, 

створення нових державних інститутів і реформування старих є однією з 

найскладніших і довгострокових проблем у нашій державі. Соціальна 

напруженість і конфлікти, кризові ситуації, які мають місце в суспільстві, не 

обминають  і систему органів внутрішніх справ, яким доводиться брати участь 

у розв’язанні таких соціальних проблем або безпосередньо відчувати на собі їх 

вплив (забезпечення правопорядку під час масових виступів населення, 

затримання зарплати працівникам органів внутрішніх справ, низький рівень 



 165

зарплати, відсутність продовольчих пайків, незабезпеченість теплом службових 

і власних  приміщень) [42, с. 313]. 

Діяльність органів та підрозділів системи МВС України по втіленню в 

життя законодавчих настановлень, гарантуючих соціальне забезпечення 

особового складу при проходженні служби та після закінчення службово-

трудових відносин, багатоаспектна, а правові і організаційні механізми їх 

реалізації на місцях надто різнорідні. В одних регіонах надані гарантії та 

пільги реалізуються в повному обсязі, в інших – поки що не знайдені 

ефективні підходи до кожного аспекту проблеми, в третіх – ще мало 

виявляється ділової ініціативи, творчості, бажання й настійливості у 

вирішенні вищезазначених питань. Найбільш актуальними для 

співробітників і керівників органів внутрішніх справ залишаються питання 

забезпечення сімей особового складу жилою площею. І хоча Закон України 

“Про міліцію”, передбачає пільгове надання  кредитів на будівництво чи 

купівлю житла, на місцях реалізації даної соціальної гарантії перешкоджає 

ряд об’єктивних обставин (різке скорочення в останні роки державного 

будівництва жилих приміщень, відсутність засобів для будівництва жилої 

площі тощо) та суб’єктивних моментів (недооцінка керівниками із 

адміністрації  регіону її важливості для особового складу) [149, с.13-14]. 

Посилення уваги до проблем соціального статусу працівників органів 

внутрішніх справ обумовлене тим, що відбулися й відбуваються значні 

політичні, економічні, соціальні процеси в житті країни. Значних змін зазнало 

законодавство: завдяки демократизації суспільства й розбудові України як 

правової держави юридична наука дістала можливість підійти до вивчення 

діяльності багатьох державних органів. Наслідком цього стала значно 

відкритіша діяльність силових відомств. У повній мірі це стосується і МВС 

України, діяльність якого стала більш демократичною, прозорою. 

З огляду на це, сьогодні у галузі соціальної роботи в службах та 

підрозділах органів внутрішніх справ стоїть складне завдання – посилити 

роботу щодо розробки і впровадження в життя різноаспектних заходів 
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соціально-правового захисту державних службовців цих органів, 

нейтралізувати або принаймні мінімізувати дію руйнівних сил соціальної 

напруги у суспільстві не допустити, щоб вона могла вилитись у конфліктні 

ситуації, сконцентрувати й максимально підтримувати моральні й 

матеріальні зусилля соціально активних груп службово-трудових колективів 

відповідних підрозділів по виходу із кризової ситуації.  

Враховуючи економічну кризу в нашій державі, постановка будь-якого 

питання про підвищення економічного забезпечення, соціальної захищеності 

працівників органів внутрішніх справ викликає негативну реакцію не тільки у 

пересічних громадян, але й у деяких політичний діячів [150, с.8]. В основному 

це пов’язано з вузьким розумінням соціального захисту як форми прямої чи 

непрямої матеріальної підтримки. Таке розуміння соціального захисту є дуже 

звуженим: надати певні пільги й гарантії замало, необхідний ефективний 

механізм реалізації та захисту цих суб’єктивних прав. “Всяке суб’єктивне право 

являє собою соціальну цінність лише настільки, наскільки його можна 

реалізувати, скористатися наданими даним суб’єктивним правом 

можливостями для задоволення яких-небудь потреб управомоченої особи” 

[151, с.375]. Тож соціальний захист слід розглядати як сукупність нормативно 

закріплених економічних і юридичних гарантій, що надають особі пільги чи 

права, та забезпечують механізм реалізації і захисту цих пільг і прав.  

Рівень соціального захисту працівників органів внутрішніх справ бажав би 

бути кращим - через велику кількість невирішених соціально-економічних, 

політичних проблем частина норм, передбачених Законом України “Про 

міліцію” [43] та іншими правовими актами, не діє. Наприклад, з положень, 

закріплених у ст. 22 Закону України “Про міліцію”[43], реально діє тільки 

декілька. Хоч їх реалізація не у всьому залежить від керівників  органів 

внутрішніх справ (і це зрозуміло) та доволі частими є випадки відмови у 

виплаті компенсації працівникам органів внутрішніх справ за надурочну роботу 

чи за використання у службових цілях особистого транспорту [152, с.4-5]. 

Дотримуватися встановленого законом обмеження на тривалість робочого 
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тижня не вдається через велику службову завантаженість, а деякі начальники 

свідомо йдуть на порушення цієї норми. Перебої у видачі грошового утримання 

– практично єдиного джерела існування працівників органів внутрішніх справ 

та їх сімей, як і невидача продовольчого пайка чи грошової компенсації замість 

нього, стали звичайним явищем. Хоча саме оплата праці, система заходів 

заохочення й відповідальності, а також соціальне забезпечення в юридичній 

літературі визначаються як, фактори, що безпосередньо впливають на 

ефективність службової діяльності працівників органів внутрішніх справ [153, 

с.14]. Не в повній мірі фінансуються соціальні програми в інтересах 

працівників органів внутрішніх справ. Не зважаючи на те, що в різних 

рішеннях органів державної влади й місцевого самоврядування виявляється 

піклування про особовий склад органів та підрозділів системи МВС України, 

однак реальних змін на краще чекати поки що не доводиться і реальність 

свідчить про зворотне [154, с.3]. Як правильно зазначає Булденко К.О.: “уже 

тривалий час уряд не помічає гострих проблем органів внутрішніх справ: 

напруженої, нервової часто невдячної роботи; відсутності наукової організації 

праці; слабкої оснащеності і матеріальної бази” [155, с.15]. 

На фоні всіх змін, що проходять у структурі МВС, однією з недостатньо 

розроблених проблем лишилася проблема, пов’язана з реформуванням 

службово-трудових відносин працівників органів внутрішніх справ. Необхідно 

відзначити, що з питань регламентації праці в цій важливій для суспільства 

службі, на жаль, мало ще зробленого. У процесі реформування системи МВС, 

основна увага приділяється питанням дисципліни й ефективності діяльності 

служб та підрозділів і недостатньо розробленими лишаються проблеми 

правового регулювання службово-трудових відносин та соціальних гарантій 

працівників органів внутрішніх справ при проходженні служби [42, с.251-253]. 

На сьогодні в нормативних актах, що регулюють службово-трудові відносини, є 

ще багато положень, які не враховують особливості діяльності органів 

внутрішніх справ, і характерні більше для армійських підрозділів. Наявність 

багатьох некомпенсованих і не повністю виправданих обмежень може 



 168

призвести до таких результатів, як падіння престижу служби в органах 

внутрішніх справ та зловживання службовим становищем.  

Підсумовуючи, вкажемо:  соціально-правовий статус працівника органів 

внутрішніх справ в сучасних умовах розвитку українського суспільства має 

скоріше формальний характер, так як більшість положень нормативно-

правових актів, що регулюють умови і порядок проходження служби в органах, 

службах та підрозділах МВС не мають практичного підтвердження, тобто є 

декларованими. Порівняльний аналіз соціально-правового статусу державних 

службовців органів внутрішніх справ та правоохоронців деяких країн Західної 

Європи і США свідчать: 1) у законодавчому плані економічне забезпечення 

служби і життя працівників органів системи МВС не поступається, 

нормативному захисту служби і життя поліцейського; 2) функціонування 

поліцейських органів забезпечується диференційованою винагородою 

(головним чином, грошовою) залежно від характеру, обсягу і результатів праці, 

що відіграє велику роль при стимулюванні і управлінні поліцейською 

діяльністю; 3) впровадження диференційної винагороди у діяльність 

українських органів внутрішніх справ могла б розглядатися як спосіб, що 

дозволить державним службовцям органів внутрішніх справ займати більш 

диференційовані соціально-професійні статуси, отримувати грошове 

забезпечення відповідно обсягу та ефективності виконання оперативно-

службових завдань; 4) одним з можливих шляхів підвищення соціально-

правового статусу державного службовця органів внутрішніх справ є відмова 

від різноманітних пільг та надбавок, та введення замість них на законодавчому 

рівні чітко фіксованої заробітної плати, відповідної  розміру заробітної плати 

висококваліфікованих спеціалістів. 

Дослідження суті, основних ознак та юридичної природи соціального 

захисту державних службовців органів внутрішніх справ України дозволяє 

зробити наступні висновки, пропозиції та рекомендації щодо подальшого  

розвитку теорії і практики функціонування даного явища: 
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1. Соціальний статус державних службовців залежить від їх об’єктивного 

положення і власне державного органу, в якому вони працюють, а 

також суб’єктивної оцінки як самими працівниками так і оточуючими. 

Соціальний статусу державного службовця впливає на соціальний 

престиж та його авторитет в суспільстві, що в свою чергу, нерозривно 

пов’язано зі стабільністю кадрів, станом дисципліни та іншими 

явищами і процесами, які мають значення для успішного 

функціонування інституту державної служби.   

2. Особливістю українського національного законодавства щодо 

регулювання соціально-правового захисту державних службовців є: 

по-перше, відсутність належної систематизації; по-друге, велика 

кількість нормативних актів, які поряд з регулюванням інших 

відносин, що складаються під час проходження служби, регулюють і 

положення соціально-правового захисту державних службовців; по-

третє, деякі норми носять чисто декларативний характер; по-четверте, 

відсутній механізм запровадження окремих норм у життя та існує 

багато прогалин і непорозумінь у чинному законодавстві. 

3. Соціальне забезпечення державних службовців органів внутрішніх 

справ – це передбачена законодавством система їх матеріального 

забезпечення та обслуговування як під час проходження ними 

державної служби, так і після закінчення їх службово-трудової 

діяльності. Основними видами соціального забезпечення в органах, 

структурах та підрозділах системи МВС України є: державне 

обов’язкове страхування; соціальне страхування; медичне 

обслуговування; пенсійне забезпечення; державна фінансова і 

матеріальна допомога. 

4. Соціальний захист державних службовців органів внутрішніх справ - 

це сукупність нормативно закріплених економічних і юридичних 

гарантій, що надають працівнику системи МВС пільги чи права, та 

забезпечують механізм реалізації і захисту цих пільг і прав.  
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5. Об’єктом соціального захисту державного службовця органів 

внутрішніх справ є майнова сфера - матеріальні блага та послуги, які 

надаються державою з метою забезпечення для даної соціально-

професійної групи всієї повноти прав громадян держави та 

компенсації обмежень та заборон, що витікає з умов проходження 

державної служби.  

6. Соціальна політика стосовно державних службовців органів 

внутрішніх справ охоплює їх матеріально-фінансове забезпечення; 

соціальне забезпечення у старості або з причин тимчасової чи 

постійної непрацездатності; правовий захист честі й гідності, здоров’я 

і майна працівників органів внутрішніх справ, їх близьких та родичів; 

надання соціальної допомоги  при їх адаптації до служби; при 

реабілітації службовців органів внутрішніх справ, що отримали 

психологічні або фізичні травми; потронажна допомога ветеранам, 

одиноким хворим; належне пенсійне забезпечення. Система соціальної 

роботи в органах внутрішніх справ повинна розглядатися як засіб 

підвищення їх діяльності, збереження кадрів, осередком реалізації 

наданих цій категорії працівників прав, пільг, гарантій та компенсацій. 

7. Соціально-правовий статус працівника органів внутрішніх справ в 

сучасних умовах розвитку українського суспільства має скоріше 

формальний характер, так як більшість положень нормативно-

правових актів, що регулюють умови і порядок проходження служби в 

органах, службах та підрозділах МВС не мають практичного 

підтвердження, тобто є декларованими. 
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3.3. Особливості юридичної відповідальності державних службовців 

органів внутрішніх справ 

 

Конституція України закріпила нові засади державної служби. Тепер 

права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави, яка відповідальна перед людиною за свою діяльність, а 

утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком 

держави. Державні службовці - це особи, які перебуваючи на службі в різних 

державних органах, виконують завдання і функції держави. Тому саме від того, 

наскільки сумлінно вони ставляться до виконання своїх обов'язків, залежить 

стан прав і свобод людей в Україні. Тож не випадково Закон України “Про 

державну службу” серед основних обов'язків державних службовців закріпив 

додержання Конституції України та недопущення порушень прав і свобод 

людини і громадянина, а серед основних принципів державної служби - 

пріоритет прав людини і громадянина та персональну відповідальність за 

виконання службових обов'язків.  

У Стратегії реформування системи державної служби в Україні, 

затвердженій Указом Президента України від 14 квітня 2000 року № 

599/2000 [2] прямо зазначається, що державний службовець у встановленому 

порядку має нести відповідальність за допущені ним порушення 

законодавства, невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків. 

Зазначається, що необхідно створити чіткий і прозорий механізм 

відповідальності державних службовців. Для чого потрібно активізувати 

роботу щодо запобігання проявам корупції та іншим правопорушенням, 

запровадити періодичну ротацію кадрів на окремих посадах, а також 

спеціальні перевірки щодо осіб за їх згодою, яких пропонують на 

відповідальні посади. У той же час мають бути передбачені можливості для 

захисту прав державних службовців. Назріла необхідність більш чітко 

визначити процедури дисциплінарного провадження, порядок проведення 

службових розслідувань, створити апеляційні комісії, а також порядок 
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оскарження дій посадових осіб. 

В теорії права юридичній відповідальності відводиться вагоме місце. 

Будь-який вчений в цій галузі в тій чи іншій мірі був причетний до розробки 

даної проблематики О.Ф. Скакун позначає, що юридична відповідальність – 

це передбачені законом вид і міра державно-владного примусу, коли певна 

особа за скоєне правопорушення, зазнає втрат особистого, організаційного 

або майнового характеру [13, с.466]. В.В. Лазарев так визначає цей феномен: 

“Юридична відповідальність – це передбачений правовими нормами 

обов’язок суб’єкта права зазнати негативних для нього наслідків 

правопорушення. Юридична відповідальність – це міра державного примусу 

за скоєне правопорушення, пов’язана з настанням обтяжливих наслідків 

особистого (організаційного) або майнового характеру” [12, с.332]. В.М. 

Корецький та В.Д. Перевалов такої думки: “Юридична відповідальність – це 

застосування до правопорушника передбачених санкцією юридичної норми 

заходів державного примусу, які виявляються у формі втрат особистого, 

організаційного або майнового характеру” [14, с.418]. М.Н. Марченко 

підкреслює: “Юридичною відповідальністю називається застосування до 

правопорушника, заходів державного примусу, передбачених санкцією 

порушеної норми, в установленому для цього процесуальному порядку” [16, 

с.592]. “Юридична відповідальність – зазначають М.І. Матузов і А.В. 

Малько, - являє собою виникле з правопорушення правове відношення між 

державою в обличчі її спеціальних органів і правопорушником, на якого 

покладається обов’язок зазнати відповідні втрати та негативні наслідки за 

скоєне правопорушення, за порушення вимог, які містяться в нормах права” 

[5, с.599]. “За своїм змістом юридична відповідальність виступає у вигляді 

застосування до особи заходів державно-примусового впливу, а за своїм 

безпосереднім вираженням являє собою зазначення негативних наслідків для 

правопорушника (наслідки у вигляді втрат особистого, майнового або 

організаційного характеру, обмежень в користуванні суб’єктивними 

правами), які можуть бути найрізноманітнішими залежно від тяжкості 
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правопорушення і котрі він повинен прийняти як зворотною реакцію 

держави та суспільства на його діяння, співвідносячи з ними свою подальшу 

поведінку”, - висловлює точку зору С.О. Комаров [156, с.356-357]. Свою 

позицію щодо сутності юридичної відповідальності виказує В.Н. Хропанюк: 

“Юридична відповідальність – це важливий захід захисту інтересів 

особистості, суспільства і держави. Вона наступає в результаті порушення 

приписів правових норм та виявляється в формі застосування до 

правопорушника заходів державного примусу. Найважливішою ознакою 

юридичної відповідальності є те, що вона визначається державою і 

застосовується її компетентними органами. Для правопорушника юридична 

відповідальність означає застосування до нього санкцій правових норм, 

вказаних в них певних заходів відповідальності” [157, с.334]. “Юридична 

відповідальність – це передбачений правовими нормами обов’язок суб’єкта 

права зазнавати негативні для нього наслідки правопорушення. Юридична 

відповідальність – це заходи державного примусу за скоєне правопорушення, 

пов’язані з зазнанням винним позбавлень особистого (організаційного) або 

майнового характеру”, - вказує В.С. Нерсесянц [158, с.312]. 

Проблеми юридичної відповідальності розробляються також і галузевими 

юридичними науками, котрі розглядують її як важливу, необхідну категорію, 

від правильного сприйняття якої, залежить стан законності та правопорядку в 

тій чи іншій сфері суспільного життя. Основна і головна проблема 

відповідальності, вказував О.Е. Лейст, полягає в забезпеченні законності, 

попередженні і припиненні правопорушень, максимально  можливому усуненні 

шкоди, завданої ними суспільству [159, с.118]. У зв’язку з цим уявляється 

необхідними виокремити три діалектично взаємопов’язані державно-правові 

завдання, які повинні успішно вирішуватися на рівні юридичної 

відповідальності державних службовців за невиконання чи неналежне 

виконання своїх посадових обов’язків: а) суспільство, кожна людина, 

громадянин повинні бути впевненими, що будь-яке правопорушення в сфері 

державної служби обов’язково потягне відповідальність і покарання винного; 
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б) вони мають бути впевнені, що порушення вимог правових норм в сфері 

державної служби відновлено; в) боротьба із службовими правопорушеннями 

здійснюється на підставі принципу законності, що забезпечує недоторканість 

прав, свобод та законних інтересів громадян. 

У відносинах між державною службою і громадянським суспільством 

відповідальність покликана відігравати роль зворотного зв'язку, за допомогою 

якого забезпечується належна поведінка керуючих суб'єктів. В якості такого 

зворотного зв'язку виступає соціальна відповідальність, яка представлена 

найбільш значимими блоками - юридичною і моральною відповідальністю. 

Загальною властивістю правової і моральної відповідальності є, звичайно, 

усвідомлення, правильне розуміння особою покладених на неї в силу закону 

або морального обов'язку вимог, правильного ставлення до своїх обов'язків 

[160, с.47]. При розгляді цього питання варто зазначити, що в українській 

правовій науці поняття “відповідальність” розглядається найчастіше у двох 

розуміннях. Насамперед це традиційне розуміння відповідальності як обов'язку 

перетерпіти певні негативні наслідки за вчинене протиправне діяння [161, с.74]. 

Таку відповідальність називають негативною (ретроспективною). Однак, 

понятті відповідальності не вичерпується лише її негативним аспектом. Давно 

було помічено, що існує інша категорія відповідальності, яка, звичайно, 

іменується позитивною відповідальністю (активною або перспективною) [162, 

с.23]. 

Правова відповідальність - це ті юридичні наслідки, позбавлення 

обмеження, що настають для особи у випадку порушення нею правової норми. 

Отже правова відповідальність настає за невиконання або неналежне ви 

конання особою не будь-якого обов'язку, а лише правового. Позитивна 

відповідальність, під якою ми розуміємо усвідомлення індивідом вимог 

соціального середовища, творче ставлення до реалізації своїх прав обов'язків, 

може, на наш погляд, мати лише неюридичний, соціальний характер. 

Позитивний аспект відповідальності має бути домінуючим, адже він стимулює 

правомірну соціально активну поведінку працівників і відіграє організуючу і 
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виховно-мобілізуючу роль у досягненні поставленої мети. Для нього характерні 

добровільне і ініціативне виконання обов’язків самодисципліни, висока правова 

свідомість.  

До державних службовців, особливо до керівних кадрів, пред'являються 

особливі, підвищені вимоги, саме тому так важливо визначити підвищену 

відповідальність за належне виконання ними своїх обов'язків. Для того, щоб 

підкреслити ступінь відповідальності окремих державних службовців 

українське законодавство і правова наука використовують поняття 

“персональна відповідальність” [44, с.45-47]. Воно означає точну визначеність 

кола справ працівника, доручених йому операцій, завдань, практичних робіт. 

Принцип персональної відповідальності закріплюється на рівні міністерств і 

державних комітетів України. Персональна відповідальність, на наш погляд, є в 

першу чергу негативною (ретроспективною), оскільки спрямована на 

встановлення конкретних державних службовців до яких можливе застосування 

заходів адміністративного і дисциплінарного впливу. Негативний аспект 

відповідальності полягає в тому, що винна особа зазнає наслідки репресивного 

характеру у вигляді застосування до неї певних стягнень. Що стосується 

позитивної персональної відповідальності, то вона носить не правовий 

характер. При чіткому закріпленні функцій, прав і обов'язків державних 

службовців встановлення позитивної персональної відповідальності за певну 

ділянку роботи не може щось додати до правового статусу чиновника, тому не 

є необхідною. Розвиток законодавства про підвищену юридичну 

відповідальність державних службовців збігається з формуванням нового 

радянського законодавства. Проте, як тільки законодавець підкреслив 

особливості правового статусу державних службовців у плані їх прав та 

обов'язків, відразу постало питання про підвищення обсягу їх відповідальності. 

Отже, основними ознаками, рисами, якостями юридичної відповідальності є, 

по-перше те, що вона є одним з засобів боротьби з правопорушеннями, засобом 

забезпечення правомірної поведінки. Погроза юридичної відповідальності, 

відповідні негативні наслідки – важливий фактор в забезпеченні правомірної 
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поведінки членів суспільства. По-друге, у зв’язку з тим, що мова йде про 

юридичну відповідальність, то документ, котрим вона встановлюється, 

обов’язково повинен мати форму нормативно-правового акта, що виходить від 

органу публічної влади, на відміну від моральної або політичної 

відповідальності, яка може бути встановлена уставом громадського об’єднання. 

У свою чергу, правило поведінки, за порушення якого встановлюється 

юридична відповідальність, також має бути закріпленим нормативно-правовим 

актом, що виходить від органу публічної влади. По-третє, юридична 

відповідальність спирається на державне примушення (компетентних) засобів. 

По-четверте, вчинення правопорушення та реалізація юридичної 

відповідальності пов’язані з державним та громадським осудом. Державний 

осуд виражається у винесенні стосовно правопорушника, відповідного 

правозастосовчого акту. В більшості випадків наявність громадського осуду 

також не викликає заперечень. Майже завжди особа, порушуючи норму права, 

порушує й відповідну норму моралі, моральний припис. Тому, поряд з 

юридичною відповідальністю перед державою особа несе і моральну 

відповідальність перед суспільством, котра виявляється в громадському осуді. 

Тут необхідно пам’ятати, що юридична відповідальність, яка виникає за 

порушення норм права, - це різновид соціальної відповідальності, яка виникає 

внаслідок порушення різних соціальних норм (моралі, звичаїв, нормативних 

приписів). Співвідношення даних понять – соціальної та юридичної 

відповідальності – це співвідношення загального і особливого. По-п’яте,  

юридична відповідальність виражається в обов’язку особи зазнати певні втрати 

конкретних благ особистого (позбавлення волі, посади), організаційного або 

майнового характеру (конфіскація майна, штраф) за свою провину. По-шосте, 

здійснюється в ході правозастосовчої діяльності при дотриманні певного 

процедурно-процесуального порядку і форми. По-сьоме, зведення означених 

основних, найсуттєвіших якостей, властивостей, ознак юридичної 

відповідальності дозволяє визначити її поняття: “Юридична відповідальність – 

це передбачений законом обов’язок правопорушника зазнати в процесуально-
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визначеному порядку державно-владного примусового впливу, кінцевим 

наслідком якого є позбавлення особи, яка вчинила правопорушення, благ 

особистого, майнового або організаційного характеру”. 

Визначення державно-владних повноважень державного службовця 

органів внутрішніх справ, прямо пов’язане з питаннями їх юридичної 

відповідальності. Питання відповідальності державних службовців органів 

внутрішніх справ завжди було актуальним, оскільки протиправні дії останніх 

(посадові зловживання, корупція і хабарництво) заподіюють серйозну шкоду 

особистості, суспільству і державі. Матеріали засобів масової інформації 

свідчать, що керівництво Міністерства внутрішніх справ України пішло по 

шляху зміцнення дисципліни та практики звільнення від посадових осіб органів 

внутрішніх справ, які не виконують своїх службових обов'язків або 

зловживають своїм службовим становищем [163, с.3]. Розглядаючи юридичну 

відповідальність державних службовців органів внутрішніх справ необхідно 

зупинитися на її підставах. Традиційно виділяють дві підстави юридичної 

відповідальності: 1) на підставі чого особа може нести юридичну 

відповідальність (правова підстава); 2) за що особа може нести юридичну 

відповідальність (фактична підстава) [164, с.71] Так, правовою підставою 

юридичної відповідальності є правові норми, що містяться у чинному 

законодавстві України. Фактичною підставою застосування юридичної 

відповідальності є, як правило, вчинення службового правопорушення. 

Відповідальність державного службовця органів внутрішніх справ може 

наступати за порушення законності і службової дисципліни, невиконання або 

неналежне виконання ним своїх службових обов'язків. 

Державні службовці органів внутрішніх справ несуть дисциплінарну, 

адміністративну, матеріальну і кримінальну відповідальність. У чинному 

законодавстві України, а саме ст. 25 Закону України “Про міліцію” [43], 

зазначається, що працівник міліції у межах повноважень, наданих цим Законом 

та іншими законодавчими актами, самостійно приймає рішення і несе за свої 

протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну чи кримінальну 
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відповідальність.  Тому відповідальність державних службовців системи МВС 

України тісно пов'язана з його повноваженнями. Протиправна поведінка 

службовця органів внутрішніх справ, який виконує організаційно-

розпорядницькі функції з реалізації повноважень, може нанести більшої шкоди, 

ніж правопорушення інших державних службовців. Конституція України 

пов'язує відповідальність державних службовців саме з їх становищем в органі 

державного управління, оскільки працівник органів внутрішніх справ – 

виконавець державної політики в сфері охорони правопорядку і боротьби із 

правопорушеннями. Не випадково законодавством встановлена персональна 

відповідальність Міністра внутрішніх справ України. Відповідно до ст. 10 п. 3 

Указу Президента України від 17 жовтня 2000 року “Про Положення про 

Міністерство внутрішніх справ України” [165] він особисто відповідає за 

розроблення і впровадження Програми діяльності Кабінету міністрів України з 

відповідних питань, за реалізацію державної політики у сфері захисту прав і 

свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань.  

Основним видом відповідальності державних службовців органів 

внутрішніх справ є дисциплінарна відповідальність. Адже дотримання 

службової дисципліни і зміцнення державної дисципліни є одним із обов'язків 

працівника системи МВС України. Дисциплінарна відповідальність – це 

особливий правовий стан суб’єктів дисциплінарних правовідносин 

(заохочувальних і охоронних), що наступає при вчиненні винною особою 

дисциплінарного проступку. Дисциплінарний проступок – це протиправне, 

винне (умисне чи необережне) діяння (дія чи бездія), що посягає на службову 

дисципліну шляхом невиконання або неналежного виконання працівником 

органів внутрішніх справ свої службових обов’язків, порушення встановлених 

обмежень, зловживання наданими правами або вчинення проступку, який 

ганьбить його як державного службовця, чи дискредитує орган, в якому він 

працює.  

Викладене дозволяє визначити основні цілі дисциплінарної 

відповідальності працівників органів внутрішніх справ. До них необхідно 
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віднести наступні: відзначення працівника, який досяг успіхів в роботі; 

стимулювання подальшого покращання службової діяльності і дисципліни 

працівника; виховання працівників у дусі неухильного дотримування службової 

дисципліни; захист правопорядку у сфері колективної праці державних 

службовців; загальне і приватне попередження дисциплінарних 

правопорушників; примушення правопорушника до виконання вимог права; 

покарання правопорушника. Головне цільове призначення заходів 

дисциплінарної відповідальності в демократичних службових відносинах 

полягає в тому, щоб шляхом стимулювання сумлінної роботи виховувати у 

працівників органів внутрішніх справ бажання працювати краще, 

дотримуватися службової дисципліни, а в разі вчинення дисциплінарного 

правопорушення понести справедливе покарання. 

З питанням про цілі дисциплінарної відповідальності державних 

службовців органів внутрішніх справ пов’язане питання про її принципи. 

Принципи - це основні ідеї, в яких сконцентрована суть, загальні ознаки, 

внутрішня єдність правових норм в межах певної правової системи. До 

загальних принципів дисциплінарної відповідальності необхідно віднести 

наступні: відповідальність за поведінку; законність; обґрунтованість; 

справедливість; відповідальність за свідоме відношення до своїх постуків; 

індивідуалізація відповідальності; невідворотність; виховання працівника через 

застосування дисциплінарної відповідальності. 

Для притягнення державного службовця органів внутрішніх справ до 

дисциплінарної відповідальності потрібна одночасно наявність таких трьох 

умов: якщо дія (бездіяльність) є протиправною. Наприклад, не може вважатися 

проступком відмова працівника виконувати додаткові обов'язки за іншою 

державною посадою без її згоди; якщо протиправна дія (бездіяльність) є 

винною, тобто вчинена навмисне або з необережності, інакше кажучи, 

невиконання працівником органів внутрішніх справ службових обов'язків з 

незалежних від нього причин; якщо не виконані саме посадові обов'язки, тобто 

обов'язки, що випливають з конкретних державних правовідносин, наприклад, 
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працівник не дотримується охоронюваної законом державної таємниці. 

Дисциплінарна відповідальність державних службовців органів 

внутрішніх справ відрізняється від загального порядку дисциплінарної 

відповідальності своїм суб'єктним складом, формами і видами стягнень, колом 

осіб, уповноважених накласти стягнення, підставою і порядком накладення й 

оскарження стягнень. Дисциплінарну відповідальність, особи рядового та 

начальницького складу несуть за нормами Дисциплінарного статуту органів 

внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президії Верховної Ради РСР 

від 26 липня 1991 р. № 1368-XII [80].  Згідно з ст. 15 Дисциплінарного статуту 

на осіб рядового і начальницького складу можуть накладатися такі стягнення: 

зауваження;  догана;  сувора догана; затримка у присвоєнні чергового 

спеціального звання або подання до його присвоєння на строк до 1 року; 

попередження про неповну посадову відповідність; пониження в посаді; 

пониження в спеціальному званні на один ступінь; звільнення з органів 

внутрішніх справ. У навчальних закладах і навчальних підрозділах 

Міністерства внутрішніх справ України, крім означених стягнень можуть 

застосовуватися також: позбавлення звільнення з розташування навчального 

закладу, підрозділу на строк до одного місяця; позачергове призначення в наряд 

по службі (за винятком призначення в караул або черговим по підрозділу) чи на 

роботу до 5 нарядів. На осіб рядового і начальницького складу, нагороджених 

нагрудним знаком органів внутрішніх справ, може бути накладено 

дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення цього знака. 

Міністр внутрішніх справ України користується правом застосування 

заохочень і накладення дисциплінарних стягнень щодо всіх осіб рядового і 

начальницького складу органів внутрішніх справ. Якщо начальник вважає свої 

дисциплінарні права недостатніми для заохочення чи покарання підлеглих, то 

він порушує клопотання про це перед старшим прямим начальником. 

Начальник, який перевищив надані йому дисциплінарні права чи застосував не 

передбачені нормами права стягнення, підлягає за це юридичній 

відповідальність. Старший начальник має право скасувати, пом’якшити чи 
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посилити дисциплінарне стягнення, накладене підлеглим йому начальником, 

якщо службовою перевіркою встановлено, що воно не відповідає тяжкості 

вчиненого проступку і ступеню провини. Дисциплінарні стягнення у вигляді 

звільнення з органів внутрішніх справ, пониження в посаді або в спеціальному 

званні, позбавлення нагрудного знака органів внутрішніх справ накладаються 

тими начальниками, яким надано право прийняття до органів внутрішніх справ, 

призначення на посаду, присвоєння звання, нагородження нагрудним знаком. 

Накладати дисциплінарні стягнення на працівників слідчого апарату органів 

внутрішніх справ (з урахуванням додержання вимог кримінально-

процесуального законодавства) можуть лише начальники органів внутрішніх 

справ, яким надано право призначати цих працівників на посаду, їх заступники 

по слідству, а також начальники вищестоящих органів внутрішніх справ та їх 

заступники. 

У разі порушення дисципліни особами рядового або начальницького 

складу під час проїзду залізничним, повітряним, водним чи іншим видом 

транспорту, а також під час перебування у відпустці, відрядженні або на 

лікуванні, начальник місцевого органу внутрішніх справ, якому стало відомо 

про порушення дисципліни, вживає заходів до припинення порушення і 

повідомляє про те, що сталося, за місцем служби особи, яка вчинила 

порушення. Особа рядового або начальницького складу органів внутрішніх 

справ після прибуття до місця служби повинна доповісти своєму 

безпосередньому начальникові про вчинене ним порушення. 

Дисциплінарним статутом (п.п.26-38) передбачено наступний порядок 

накладання і виконання дисциплінарних стягнень: дисциплінарне стягнення 

повинно відповідати тяжкості вчиненого проступку і ступеню провини; за 

вчинений дисциплінарний проступок накладається тільки одне стягнення; при 

вчиненні дисциплінарного проступку кількома особами дисциплінарне 

стягнення накладається на кожного винного окремо; при визначенні виду і міри 

покарання беруться до уваги: характер проступку; наслідки останнього; 

обставини, за яких його було вчинено; попередня поведінка винного; його 
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ставлення до служби, стаж служби і рівень кваліфікації; перед накладанням 

стягнення від винного береться пояснення (письмово чи усно); звільнення осіб 

рядового і начальницького складу з органів внутрішніх оправ є крайнім 

заходом дисциплінарного стягнення і може проводитись за систематичне 

порушення дисципліни або вчинення проступку, несумісного з перебуванням 

на службі в органах внутрішніх справ; дисциплінарне стягнення повинно бути 

накладено в строк до одного місяця з того дня, як про проступок стало відомо 

начальнику, а в разі проведення по цьому проступку службової перевірки чи 

порушення кримінальної справи - не пізніше одного місяця з дня закінчення 

службової перевірки чи провадження по кримінальній справі; дисциплінарне 

стягнення не може бути накладено у період перебування особи у відпустці чи 

під час її хвороби або якщо з дня вчинення проступку минуло більше року; 

накладання дисциплінарного стягнення на осіб рядового і начальницького 

складу за проступок, вчинений під час чергування, несення караульної чи 

патрульно-постової служби, проводиться тільки після зміни з чергування, 

караулу, поста або після заміни їх іншими особами. У крайніх випадках, що не 

терплять зволікання, особа рядового або начальницького складу, яка вчинила 

проступок, може бути усунута від виконання службових обов’язків 

начальником, якому вона є підлеглою по службі; накладення дисциплінарного 

стягнення на винного, який перебуває у стані сп’яніння, а також одержання від 

нього пояснення відкладається до його витвереження; такі дисциплінарні 

стягнення як зауваження, догана, позачергове призначення в наряд, 

позбавлення звільнення з розташування навчального закладу, підрозділу 

можуть бути оголошені як наказом, так і усно. Інші стягнення оголошуються в 

наказі. Наказ про накладення дисциплінарного стягнення оголошується 

працівникові особисто перед строєм чи на нараді (зборах); дисциплінарне 

стягнення виконується негайно, але не пізніше місяця з дня його накладання. 

Після закінчення цього строку дисциплінарне стягнення не виконується, але 

підлягає обліку. Особи, з вини яких накладені стягнення не виконано, несуть 

відповідальність у дисциплінарному порядку; дисциплінарне стягнення, 
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накладене на працівника органів внутрішніх справ наказом вважається знятим, 

якщо протягом року з дня його накладення останнього не буде піддано новому 

дисциплінарному стягненню. Закінчення річного терміну не тягне за собою 

повернення нагрудного знака. Стягнення, накладене усно, вважається знятим 

по закінченні місячного строку. Дострокове зняття дисциплінарного стягнення 

у порядку заохочення проводиться начальником, який наклав його, рівним 

йому чи старшим прямим начальником. Для знаття дисциплінарного стягнення, 

накладеного старшим начальником, безпосередній начальник порушує 

відповідне клопотання по інстанції. Зняття дисциплінарного стягнення, крім 

накладеного усно провадиться наказом, про що особі рядового або 

начальницького складу  оголошується особисто, перед строєм чи на нараді 

(зборах); питання про подальше просування по службі особи, на яку було 

накладено дисциплінарне стягнення у вигляді пониження в посаді вирішується 

в кожному окремому випадку на загальних підставах; у разі застосування 

дисциплінарного стягнення пониження в спеціальному званні попереднє звання 

може бути поновлено не раніш як через рік після пониження в званні, якщо 

притягнений до відповідальності довів своє виправлення зразковою службою і 

бездоганною поведінкою; дисциплінарні стягнення, за винятком оголошених 

усно, підлягають обліку в порядку, встановленому Міністром внутрішніх справ 

України. 

Проте, сьогодні чинне законодавство про дисциплінарну відповідальність 

в органах внутрішніх справ у порядку підпорядкованості потребує 

удосконалення. У зв'язку з цим доцільно главу 5 Дисциплінарного статуту 

органів   внутрішніх   справ   доповнити   такими   адміністративно-

процесуальними нормами, які можна об'єднати у певні групи, тобто: 

1) група, яка складається з адміністративно-процесуальних норм, що 

регулюють основи правового становища учасників дисциплінарного 

проводження, тобто, коло посадових осіб органів внутрішніх справ, 

уповноважених накладати дисциплінарні стягнення, докладніше визначають 

обсяг прав їх дисциплінарної влади; 



 184

2) друга група процесуальних правил регулює початкову стадію 

дисциплінарного провадження - порушення дисциплінарного проводження, 

розгляд справи посадовою особою органів внутрішніх справ. До цієї групи 

можуть бути віднесені: норми, що встановлюють порядок порушення 

дисциплінарного провадження, визначають ситуацію, при настанні якої 

посадова особа органів внутрішніх справ зобов'язана порушити провадження по 

дисциплінарній справі; норми, що встановлюють обов'язок з'ясування 

фактичних обставин справи в єдиноначальному порядку;  

3) третя група процесуальних правил спрямована врегулювати порядок 

винесення висновку з адміністративного розслідування; 

4) четверту групу процедурних правил складають норми, що регулюють 

порядок виконання рішення, прийнятого по дисциплінарній справі; 

5) п'ята група визначає процесуальні правила, що регулюють заключну 

частину дисциплінарного провадження, тобто процес оскарження винесеного 

рішення по дисциплінарній справі [54, с.99-102]. 

Окрім того, необхідно нормативно визначити, які конкретні обставини 

пом'якшують або обтяжують відповідальність за дисциплінарні 

правопорушення. Тому варто ввести норму, що передбачатиме обставини, які 

пом'якшують або посилюють дисциплінарну відповідальність посадової особи. 

Одна з особливостей дисциплінарної відповідальності в органах 

внутрішніх справ – це специфічні заходи дисциплінарного впливу. Під 

дисциплінарним стягненням в органах внутрішніх справ слід розуміти захід 

дисциплінарного впливу, який застосовується до осіб рядового і 

начальницького складу, за вчинення ними дисциплінарних проступків. За 

характером санкцій та мірою матеріальних наслідків для правопорушників, 

дисциплінарні стягнення, передбачені Дисциплінарним статутом органів 

внутрішніх справ України, можна поділити на: 

- заходи дисциплінарного впливу, які не змінюють правового стану 

порушника дисципліни і не пов’язані безпосередньо з негативними для нього 

матеріальними наслідками, це так званні “моральні стягнення” (зауваження, 
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догани, суворі догани, попередження про неповну посадову відповідність, 

позбавлення нагрудного знаку); 

- заходи дисциплінарного впливу, які змінюють правовий стан 

порушника дисципліни і тягнуть за собою негативні матеріальні і моральні 

наслідки (пониження в посаді, пониження в спеціальному званні, затримка у 

присвоєнні чергового спеціального звання або подання до його присвоєння на 

строк до одного року); 

- виключний (надзвичайний) захід дисциплінарного стягнення – 

звільнення з органу внутрішніх справ. 

Означене дозволяє визначити наступні особливості дисциплінарної 

відповідальності осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх 

справ: 

1. Порядок притягання до дисциплінарної відповідальності 

регулюється спеціальним законодавством. 

2. Правові норми, за порушення яких передбачено дисциплінарну 

відповідальність містяться у нормативно-правових актах різної 

юридичної сили (від законів до наказів начальників органів 

внутрішніх справ). 

3. Наявність специфічних заходів дисциплінарного впливу, які 

перераховані у ст.15 Дисциплінарного статуту органів 

внутрішніх справ. 

4. Відповідальність наступає за порушення не тільки правових 

норм, але й за порушення етично-моральних правил поведінки, 

які передбачені спеціальними нормативно-правовими актами. 

Особливості адміністративної відповідальності працівників органів 

внутрішніх справ передбачено ст. 15 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення [166], відповідно до якої у більшості випадків вони 

відповідають за адміністративні проступки за дисциплінарним статутом, тобто 
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несуть дисциплінарну відповідальність. Разом з цим, в окремих випадках їх 

може бути притягнено до адміністративної відповідальності на загальних 

засадах за порушення: правил, норм і стандартів, у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху; правил полювання, рибальства та охорони рибних запасів; 

митних правил; вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, 

пов’язаних з корупцією; неправомірне використання державного майна; 

контрабанду; невжиття заходів стосовно окремої ухвали суду чи окремої 

постанови судді, подання органу дізнання, слідчого або протесту, припису чи 

подання прокурора, ухилення від виконання законних вимог прокурора. До осіб 

рядового і начальницького складу не можуть бути застосовані таки види 

адміністративних стягнень, як штраф, виправні роботи та адміністративний 

арешт. Особливістю адміністративної відповідальності працівників органів 

внутрішніх справ є й те, що  органи (посадові особи), якім надано право 

розглядати справи про зазначені правопорушення, можуть замість накладання 

адміністративних стягнень передавати матеріали відповідним начальникам для 

вирішення питання про притягнення винних до дисциплінарної 

відповідальності. 

Таким чином у разі вчинення особою рядового або начальницького 

складу органів внутрішніх справ адміністративного проступку має місце заміна 

одного виду юридичної відповідальності на інший. Доцільність заміни 

адміністративної відповідальності дисциплінарною в даному випадку 

пояснюється особливостями служби в органах внутрішніх справ, особливим 

правовим статусом їх працівників, а відтак і специфікою юридичної 

відповідальності за порушення правових норм, які охороняються 

адміністративними санкціями. 

Означене дозволяє окреслити наступні особливості адміністративної 

відповідальності осіб рядового і начальницького складу: 

1. Відповідальність за адміністративні правопорушення здебільшого 

відбувається за дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ.  
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2. Відповідальність за деякі правопорушення (вичерпний перелік яких 

міститься у ч.1 статті 15 КпАП) наступає на загальних підставах.  

3. До осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ не 

застосовуються таки види адміністративних стягнень, як штраф, виправні 

роботи та адміністративний арешт. 

4. Наявність права у органів (посадових осіб), замість накладання 

адміністративних стягнень передавати матеріали про правопорушення 

відповідним органам (посадовим особам) для вирішення питання про 

притягнення винних до дисциплінарної відповідальності. 

До кримінальної відповідальності, державні службовці органів 

внутрішніх справ притягується за вчинення злочинів на загальних підставах з 

деякими виключеннями. Так у чинному Кримінальному Кодексі України 

прийнятому Верховною Радою України 31 березня 2001 року [167]  у розділі 

XVII, який носить назву “Злочини у сфері службової діяльності” передбачено, 

що службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють 

функції представників влади, і також обіймають постійно чи тимчасово на 

підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності 

посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-

господарських обов’язків (ст. 364 КК України). Як було зазначено вище 

працівники органів внутрішніх справ відноситься до державних службовців: 

частина державних службовців органів внутрішніх справ є представниками 

влади, а інша - виконує організаційно-розпорядчі, консультативно-дорадчі або 

адміністративно-господарські функції. Висновок: як службові особи 

працівники органів, структур та підрозділів внутрішніх справ несуть загальну і 

спеціальну кримінальну відповідальність. До спеціальної кримінальної 

відповідальності вони притягуються за вчинення наступних злочинів: 

зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України); 

перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України); 

службове підроблення (ст. 366 КК України); службова недбалість (ст. 367 КК 
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України); одержання хабара (ст. 368 КК України); провокація хабара (ст. 370 

КК України). 

Підстави і порядок притягнення до матеріальної відповідальності  

працівників органів внутрішніх справ регулюються Постановою Верховної 

Ради України від 23 червня 1995 р. № 243/95 – ВР “Про затвердження 

положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, 

заподіяну державі” [147].  Відповідно до частини 5 ст. 1 зазначеного 

Положення до військовослужбовців також належать і особи рядового і 

начальницького складу органів внутрішніх справ. Працівники органів системи 

МВС несуть матеріальну відповідальність за наявністю: заподіяння прямої 

дійсної шкоди; протиправної їх поведінки; наявності причинного зв’язку між 

протиправною поведінкою і настанням шкоди; наявності вини у заподіяні 

шкоди. Водночас притягнення працівників органів внутрішніх справ до 

матеріальної відповідальності не звільняє їх від дисциплінарної, цивільно-

правової, адміністративної чи кримінальної відповідальності. До осіб рядового 

та начальницького складу застосовується повна, обмежена та підвищена 

матеріальна відповідальність. Обмежена відповідальність встановлюється у 

розмірі заподіяної шкоди, але не більше місячного грошового забезпечення. 

Різновидом обмеженої матеріальної відповідальності є відповідальність у 

розмірі заподіяної з вини працівника шкоди, але не більше трьох місячного 

грошового забезпечення. Даний вид обмеженої відповідальності може 

наступати у випадках коли особа начальницького складу своїм розпорядженням 

порушила встановлений порядок обліку, зберігання, використання, перевезення 

майна. Повна матеріальна відповідальність наступає у разі: умисного знищення, 

пошкодження, псування, розкрадання, незаконного витрачання військового 

майна, або вчинення інших умисних протиправних дій; приписки у нарядах та 

інших документах фактично невиконаних робіт, перекручування 

(фальсифікацію) звітних даних і обману держави в інших формах; заподіяння 

шкоди особою, яка перебувала в нетверезому стані; вчинення дій, що мають 

ознаки злочину; недостачі, а також знищення або псування військового майна, 
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переданого їм під звіт для зберігання, перевезення, використання або для іншої 

мети. Підвищена матеріальна відповідальність наступає за шкоду, заподіяну 

розкраданням, марнотратством або втратою зброї та боєприпасів, оптичних 

приладів, засобів зв’язку, спеціальної техніки, інвентарних речей та деяких 

інших видів інвентарного майна. При цьому винні несуть матеріальну 

відповідальність у 2-10 кратному розмірі вартості цього майна. На нашу думку, 

підвищена (кратна) матеріальна відповідальність є не правовідновлюючою, а 

каральною (репресивною) і повинна бути відмінена: її застосування суперечить 

основним принципам матеріальної відповідальності розроблених наукою 

трудового права. 

Розмір заподіяної державі шкоди визначається за фактичними втратами 

на підставі даних обліку виходячи з вільних оптово-роздрібних чи договірних 

цін, які діють на період розгляду питання про матеріальну відповідальність, а у 

разі відсутності таких даних за цінами, що обчислюються в порядку, 

визначеному Міністерством економіки України. 

У разі виявлення факту заподіяння матеріальної шкоди командир 

(начальник) органу чи підрозділу внутрішніх справ призначає розслідування 

для встановлення причин виникнення шкоди, її розміру та винних осіб. Дане 

розслідування має бути завершено протягом одного місяця з дня виявлення 

шкоди. У необхідних випадках цей термін може бути продовжено вищим за 

підлеглістю командиром (начальником), але не більш як на один місяць. 

Розслідування не проводиться, якщо причини, розмір шкоди та винних осіб 

встановлено в ході ревізії (перевірки), інвентаризації, дізнання, попереднього 

слідства або судом. За висновком ревізії (перевірки), інвентаризації, органу 

дізнання, попереднього слідства або суду командир (начальник) органу чи 

підрозділу внутрішніх справ в 5-денний термін з дня одержання такого 

висновку видає наказ про стягнення з винної особи відповідної суми. 

Розслідування призначається письмовим розпорядженням командира 

(начальника) органу чи підрозділу внутрішніх справ, який має право прийняти 
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рішення про притягнення працівника органів внутрішніх справ до матеріальної 

відповідальності. Розслідування проводиться посадовою особою, 

компетентною у питаннях обліку, зберігання та використання відповідного 

майна або яка має вищу юридичну освіту. За результатами розслідування 

складається висновок у якому викладаються наступні факти: в чому полягає 

матеріальна шкода та яка її вартісна оцінка; якими конкретно неправомірними 

діями працівника органів внутрішніх справ заподіяно шкоду; вимоги яких 

законів, військових статутів, інструкцій та інших нормативних актів при цьому 

було порушено; умисно чи за необережності та з якою метою заподіяно шкоду; 

ступінь вини кожного у разі заподіяння шкоди кількома особами; умови та 

причини, що сприяли заподіянню шкоди, та її наслідки. Окрім цього у висновку 

розслідування повинні міститися пропозиції щодо притягнення винної особи до 

обмеженої, повної чи підвищеної матеріальної відповідальності, а в разі 

необхідності – обґрунтування можливості зменшення суми, що підлягає 

стягненню з винного для відшкодування завданої шкоди. До висновку 

додається письмове пояснення особи (осіб), яка притягується до матеріальної 

відповідальності, письмові пояснення інших осіб, причетних до факту 

заподіяння шкоди, акти ревізій (перевірок), інвентаризацій, накладні, витяги з 

обліково-видаткових книг і журналів та інші матеріали розслідування, довідка 

про вартісну оцінку заподіяної шкоди за підписом начальника відповідної 

служби та фінансового органу. Висновок підписується офіцером, який 

проводив розслідування і надається особі (особам), яка притягається до 

відповідальності для ознайомлювання. Про що у висновку робиться 

відповідний запис. 

У ст. 37 вище названого Положення зазначені випадки, які виключають 

матеріальну відповідальність. Отже матеріальна відповідальність 

виключається, якщо завдана шкода є наслідком дії непереборної сили; 

невстановлення винної особи; смерті винної особи; коли шкоду заподіяно у 

наслідок виконання наказу старшого начальника, виправданого в конкретних 

умовах службового ризику або інших правомірних дій. За фактом заподіяння 
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шкоди у цих випадках начальник (командир) органу чи підрозділу, який 

проводив розслідування видає наказ про списання суми заподіяної шкоди. 

Розгляд основних засад, положень юридичної відповідальності взагалі та 

відповідальності державних службовців органів внутрішніх справ зокрема 

дозволяє зробити низку важливих теоретично-методологічних висновків: 

1. Юридична відповідальність державних службовців органів внутрішніх 

справ наступає на загальних підставах відповідальності за національним 

правом, які охоплюють: рівність усіх перед законом; єдину процесуальну 

форму розгляду справи про правопорушення; притягнення до одного виду 

відповідальності без звільнення від іншого виду відповідальності тощо. 

Поряд з цим в регламентації відповідальності даної категорії службовців є й 

певні особливості: у ряді випадків підвищена відповідальність; специфічні 

санкції; специфіка порядку розгляду справ про правопорушення. 

2. Порушення працівниками органів внутрішніх справ своїх службово-

посадових обов’язків тягне за собою різні правові наслідки. Залежно від виду 

правопорушення, міри провини та обставин, за яких ці обов’язки були 

порушенні, до них можуть застосуватись наступні види юридичної 

відповідальності: кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільно-

правова, інші заходи правового впливу. Причому під правовими заходами 

впливу слід розуміти службово-правові санкції, встановлені в законі або 

іншому нормативно-правовому акті, котрі застосовуються до державних 

службовців органів, служб та підрозділів системи МВС України за 

неналежне виконання покладених на них обов’язків хоча й не відносяться до 

заходів юридичної відповідальності. Завдання заходів правового впливу в 

системі державної служби органів внутрішніх справ полягає в тому, щоб 

нагадати державному службовцю про обов’язки, спонукати його до 

належного їх виконання. Нині заходи правового впливу в систематизованому 

вигляді в законодавстві не закріплені. Тому віднесення того чи іншого заходу 

до розглядуваної категорії сьогодні є дискусійним і потребує спеціального 

дослідження. Вважаємо, до таких, наприклад, слід віднести звільнення 
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державного службовця органів внутрішніх справ у зв’язку з відмовою 

прийняти присягу, переміщення його в межах того ж органу чи підрозділу 

тощо. 

3. Юридична відповідальність державного службовця органів внутрішніх 

справ органічно пов’язана з правовими засадами службової діяльності, 

необхідністю суворого дотримання ними державної та службової 

дисципліни, законності. Юридична відповідальність працівників органів 

внутрішніх справ – це правові наслідки державно-владного примусового 

характеру, які настають за порушення норм права у зв’язку з виконанням або 

неналежним виконанням правоохоронно-фіскальних службових обов’язків. 

Таким чином, під юридичною відповідальністю державних службовців 

органів, служб та підрозділів системи МВС України необхідно розуміти 

нормативно передбачені державно-владні заходи примусового характеру, що 

настають у якості реакції уповноважених державою органів на вчинення 

посадовою особою правопорушення, пов’язаного з виконанням нею 

службово-трудових обов’язків. 

4. Формування і розвиток юридичної відповідальності працівників органів 

внутрішніх справ має відбуватись на основі діалектичної єдності наступних 

елементів: закріпленого в загальних і спеціальних нормах еталона, шаблона 

поведінки суб’єктів правоохоронних правовідносин; свободи вибору 

державними службовцями варіанта поведінки; усвідомленої необхідності 

дотримання й виконання нормативно закріпленої моделі поведінки; 

фактичної поведінки працівників органів, служб та підрозділів системи 

МВС; оцінки цієї поведінки та її соціально важливих наслідків з боку 

уповноваженого державного органу, службово-трудового колективу, 

громадських організацій, а також безпосередньо особою відповідно до 

юридично закріплених критеріїв; застосування заохочення за сумлінне 

виконання службових обов’язків або заходів негативної юридичної 

відповідальності за вчинення правопорушення. 

5. В правопорушенні, як загальній підставі юридичної відповідальності 
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державних службовців органів внутрішніх справ, необхідно виділяти 

фактичний і юридичний аспекти. Юридичний аспект полягає безпосередньо 

в юридично закріплених вимогах, шаблонах, моделях поведінки особового 

складу цих органів, служб та підрозділів, що не допускають, або 

попереджають протиправну дію (бездіяльність). Відповідно фактичний 

аспект правопорушення – це сама поведінка, дія державних службовців 

підрозділів системи МВС України, в наслідок якої відбулося порушення, 

недотримання спеціально-встановлених для даної категорії працівників 

вимог у вигляді обов’язків або обмежень. 

6. До цілей дисциплінарної відповідальності працівників органів внутрішніх 

справ необхідно віднести наступні: відзначення працівника, який досяг успіхів 

в роботі; стимулювання подальшого покращання службової діяльності і 

дисципліни працівника; виховання працівників у дусі неухильного 

дотримування службової дисципліни; захист правопорядку у сфері колективної 

праці державних службовців; загальне і приватне попередження 

дисциплінарних правопорушників; примушення правопорушника до виконання 

вимог права; покарання правопорушника. Головне цільове призначення заходів 

дисциплінарної відповідальності в демократичних службових відносинах 

полягає в тому, щоб шляхом стимулювання сумлінної роботи виховувати у 

працівників органів внутрішніх справ бажання працювати краще, 

дотримуватися службової дисципліни, а в разі вчинення дисциплінарного 

правопорушення понести справедливе покарання. 

7. Для притягнення державного службовця органів внутрішніх справ до 

дисциплінарної відповідальності потрібна одночасно наявність таких трьох 

умов: якщо дія (бездіяльність) є протиправною. Наприклад, не може вважатися 

проступком відмова працівника виконувати додаткові обов'язки за іншою 

державною посадою без її згоди; якщо протиправна дія (бездіяльність) є 

винною, тобто вчинена навмисне або з необережності, інакше кажучи, 

невиконання працівником органів внутрішніх справ службових обов'язків з 

незалежних від нього причин; якщо не виконані саме посадові обов'язки, тобто 
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обов'язки, що випливають з конкретних державних правовідносин, наприклад, 

працівник не дотримується охоронюваної законом державної таємниці. 

8. До особливостей дисциплінарної відповідальності осіб рядового і 

начальницького складу органів внутрішніх справ необхідно віднести наступні: 

порядок притягання до дисциплінарної відповідальності регулюється 

спеціальним законодавством; правові норми, за порушення яких передбачено 

дисциплінарну відповідальність містяться у нормативно-правових актах різної 

юридичної сили (від законів до наказів начальників органів внутрішніх справ); 

наявність специфічних заходів дисциплінарного впливу, які перераховані у 

ст.15 Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ; відповідальність 

наступає за порушення не тільки правових норм, але й за порушення етично-

моральних правил поведінки, які передбачені спеціальними нормативно-

правовими актами. 

9. Особливості адміністративної відповідальності осіб рядового і 

начальницького складу полягають у наступному: відповідальність за 

адміністративні правопорушення здебільшого відбувається за дисциплінарним 

статутом органів внутрішніх справ; відповідальність за деякі правопорушення 

(вичерпний перелік яких міститься у ч.1 статті 15 КпАП) наступає на загальних 

підставах; до осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 

не застосовуються таки види адміністративних стягнень, як штраф, виправні 

роботи та адміністративний арешт; наявність права у органів (посадових осіб), 

замість накладання адміністративних стягнень передавати матеріали про 

правопорушення відповідним органам (посадовим особам) для вирішення 

питання про притягнення винних до дисциплінарної відповідальності. 

10. Службові особи органів, структур та підрозділів внутрішніх справ несуть 

загальну і спеціальну кримінальну відповідальність. До спеціальної 

кримінальної відповідальності вони притягуються за вчинення наступних 

злочинів: зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК 

України); перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК 

України); службове підроблення (ст. 366 КК України); службова недбалість (ст. 
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367 КК України); одержання хабара (ст. 368 КК України); провокація хабара 

(ст. 370 КК України). 

11. Працівники органів системи МВС несуть матеріальну відповідальність за 

наявністю: заподіяння прямої дійсної шкоди; протиправної їх поведінки; 

наявності причинного зв’язку між протиправною поведінкою і настанням 

шкоди; наявності вини у заподіяні шкоди. Водночас притягнення працівників 

органів внутрішніх справ до матеріальної відповідальності не звільняє їх від 

дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної чи кримінальної 

відповідальності. До осіб рядового та начальницького складу застосовується 

повна, обмежена та підвищена матеріальна відповідальність. Вважаємо, що 

підвищена (кратна) матеріальна відповідальність є не правовідновлюючою, а 

каральною (репресивною) і повинна бути відмінена: її застосування суперечить 

основним принципам матеріальної відповідальності розроблених наукою 

трудового права. 

В підсумку хотілося б відмітити той момент, що чинне законодавство про 

юридичну відповідальність державних службовців органів внутрішніх справ 

зовсім мало уваги приділяє наданню їм захисту під час розгляду справ про 

службові та інші правопорушення. Адже саме надання такого захисту є однією 

із цілей законодавства про юридичну відповідальність. Це також сприятиме 

створенню умов для ефективної діяльності працівників органів внутрішніх 

справ. Адже відчуваючи себе захищеним у правовому відношенні від 

неправомірних дій, державний службовець системи МВС України буде 

добросовісно виконувати свої посадові обов’язки, реалізовувати приписи 

законодавчих актів і вищестоящих органів. Окрім того, існує необхідність 

виділення певних прав державних службовців органів внутрішніх справ  під час 

усієї процедури притягнення до юридичної відповідальності. Такими правами 

можуть бути:  обов’язкове надання працівнику органів внутрішніх справ за 

кошти органу чи підрозділу, де він працює адвоката у випадках порушення 

його прав зі сторони інших осіб чи організацій; оскарження рішення чи подання 

апеляції до вищої адміністративної інстанції.  
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Враховуючи досвід зарубіжних країн, на нашу думку, слід ширше 

запроваджувати практику дисциплінарних заходів попереджувального 

характеру. Такі заходи можуть використовуватися у разі несерйозних 

дисциплінарних правопорушень, а їх перелік може встановлюватися 

керівником структурних підрозділів органів внутрішніх справ. Наявність низки 

вказаних проблем у регулюванні юридичної відповідальності державних 

службовців системи МВС України вказує на її недосконалість. Причиною цієї 

недосконалості є той факт, що класична юридична відповідальність 

створювалася для державних службовців органів внутрішніх справ із меншою 

відповідальністю, які залишали всі важливі рішення та дії своїм керівникам, 

були лояльними та нейтральними, працювали в дуже ієрархізованій системі. 

Однак в умовах реформування інституту державної служби в Україні та в 

органах системи МВС, зокрема державний службовець, який приймає рішення, 

повинен бути суб’єктом “активної” дисципліни, результати його дій є досить 

важливими. Тому вони мають бути відмінними, а не тільки збігатися із 

наказами зверху. Необхідно створити чіткий і прозорий механізм 

відповідальності державних службовців органів внутрішніх справ. Потрібно 

активізувати роботу щодо запобігання проявам корупції та іншим 

правопорушенням, запровадити періодичну ротацію кадрів на окремих посадах, 

про що має ширше інформуватися громадськість. У той же час мають бути 

передбачені можливості для захисту прав державних службовців органів 

внутрішніх справ.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІІ 
 

1. Поняття гарантій проходження державної служби працівниками органів 

внутрішніх справ слід визначити як нормативно закріплені умови і 

засоби, що забезпечують особовому складу цих служб та підрозділів 

реальні можливості щодо реалізації наданих їм службових прав та 

здійснення посадових обов’язків. 

2. Вважаємо, що до юридичних гарантій стабільності та підвищення 

ефективності державної служби в органах внутрішніх справ необхідно 

віднести: належне правове регулювання проходження державної служби; 

відповідна заробітна плата; організаційні стимули; професійні стимули, 

насамперед незалежність; трудові стимули, пов’язані з характером роботи 

і досягненням особистих цілей, що відповідають особистим цінностям; 

престиж і соціальний стан; стимули, пов’язані з кар’єрою і просуванням 

по службі в органах внутрішніх справ; фінансові і економічні стимули; 

колективне стимулювання праці державних службовців органів 

внутрішніх справ; соціально-правовий захист державних службовців 

органів внутрішніх справ; їх юридична відповідальність. 

3. метою підвищення престижу державної служби в органах внутрішніх 

справ, заінтересованості державних службовців у продуктивній та 

ефективній роботі, запобігання проявам корупції та іншим 

правопорушенням необхідно продовжити роботу з удосконалення 

системи юридичних гарантій проходження державної служби в системі 

МВС України, а саме: підвищити стимулюючу роль посадових окладів в 

оплаті праці, передбачити заходи щодо залучення на державну службу в 

органи внутрішніх справ здібних, перспективних фахівців, 

заінтересованих у результатах своєї праці; консолідувати структуру 

заробітної плати та зменшити кількість її компонентів, усунути 

територіальні розбіжності в оплаті праці працівників органів внутрішніх 

справ; принципово умови оплати праці кожного державного службовця 
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системи МВС України мають співвідноситися з результатами його 

атестації та оцінкою професійної діяльності; обов’язковим має бути 

посилення посадової диференціації умов оплати праці з урахуванням 

рівня відповідальності, забезпечення її зростання протягом всього 

періоду правоохоронної діяльності; мають бути посилені стабільні 

правові гарантії та соціальна захищеність працівників органів внутрішніх 

справ, зокрема у разі звільнення з посад з незалежних від них причин; 

водночас, на даному етапі реформування статусу державного службовця 

органів внутрішніх справ необхідно, на нашу думку, розширити 

можливості і види стимулювання їх службово-трудової діяльності. 

4. Особливістю українського національного законодавства щодо 

регулювання соціально-правового захисту державних службовців є: по-

перше, відсутність належної систематизації; по-друге, велика кількість 

нормативних актів, які поряд з регулюванням інших відносин, що 

складаються під час проходження служби, регулюють і положення 

соціально-правового захисту державних службовців; по-третє, деякі 

норми носять чисто декларативний характер; по-четверте, відсутній 

механізм запровадження окремих норм у життя та існує багато прогалин і 

непорозумінь у чинному законодавстві. 

5. Соціальне забезпечення державних службовців органів внутрішніх справ 

– це передбачена законодавством система їх матеріального забезпечення 

та обслуговування як під час проходження ними державної служби, так і 

після закінчення їх службово-трудової діяльності. Основними видами 

соціального забезпечення в органах, структурах та підрозділах системи 

МВС України є: державне обов’язкове страхування; соціальне 

страхування; медичне обслуговування; пенсійне забезпечення; державна 

фінансова і матеріальна допомога. 

6. Соціальний захист державних службовців органів внутрішніх справ - це 

сукупність нормативно закріплених економічних і юридичних гарантій, 
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що надають працівнику системи МВС пільги чи права, та забезпечують 

механізм реалізації і захисту цих пільг і прав.  

7. Соціально-правовий статус працівника органів внутрішніх справ в 

сучасних умовах розвитку українського суспільства має скоріше 

формальний характер, так як більшість положень нормативно-правових 

актів, що регулюють умови і порядок проходження служби в органах, 

службах та підрозділах МВС не мають практичного підтвердження, тобто 

є декларованими. 

8. Юридична відповідальність державних службовців органів внутрішніх 

справ наступає на загальних підставах відповідальності за національним 

правом, які охоплюють: рівність усіх перед законом; єдину процесуальну 

форму розгляду справи про правопорушення; притягнення до одного 

виду відповідальності без звільнення від іншого виду відповідальності 

тощо. Поряд з цим в регламентації відповідальності даної категорії 

службовців є й певні особливості: у ряді випадків підвищена 

відповідальність; специфічні санкції; специфіка порядку розгляду справ 

про правопорушення. 

9. Порушення працівниками органів внутрішніх справ своїх службово-

посадових обов’язків тягне за собою різні правові наслідки. Залежно від 

виду правопорушення, міри провини та обставин, за яких ці обов’язки 

були порушенні, до них можуть застосуватись наступні види юридичної 

відповідальності: кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, 

цивільно-правова, інші заходи правового впливу. Причому під правовими 

заходами впливу слід розуміти службово-правові санкції, встановлені в 

законі або іншому нормативно-правовому акті, котрі застосовуються до 

державних службовців органів, служб та підрозділів системи МВС 

України за неналежне виконання покладених на них обов’язків хоча й не 

відносяться до заходів юридичної відповідальності. Завдання заходів 

правового впливу в системі державної служби органів внутрішніх справ 

полягає в тому, щоб нагадати державному службовцю про обов’язки, 
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спонукати його до належного їх виконання. Нині заходи правового 

впливу в систематизованому вигляді в законодавстві не закріплені. Тому 

віднесення того чи іншого заходу до розглядуваної категорії сьогодні є 

дискусійним і потребує спеціального дослідження. Вважаємо, до таких, 

наприклад, слід віднести звільнення державного службовця органів 

внутрішніх справ у зв’язку з відмовою прийняти присягу, переміщення 

його в межах того ж органу чи підрозділу тощо. 

10. Під юридичною відповідальністю державних службовців органів, служб 

та підрозділів системи МВС України необхідно розуміти нормативно 

передбачені державно-владні заходи примусового характеру, що 

настають у якості реакції уповноважених державою органів на вчинення 

посадовою особою правопорушення, пов’язаного з виконанням нею 

службово-трудових обов’язків. 

11. Для притягнення державного службовця органів внутрішніх справ до 

дисциплінарної відповідальності потрібна одночасно наявність таких 

трьох умов: якщо дія (бездіяльність) є протиправною. Наприклад, не 

може вважатися проступком відмова працівника виконувати додаткові 

обов'язки за іншою державною посадою без її згоди; якщо протиправна 

дія (бездіяльність) є винною, тобто вчинена навмисне або з 

необережності, інакше кажучи, невиконання працівником органів 

внутрішніх справ службових обов'язків з незалежних від нього причин; 

якщо не виконані саме посадові обов'язки, тобто обов'язки, що 

випливають з конкретних державних правовідносин, наприклад, 

працівник не дотримується охоронюваної законом державної таємниці. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

В результаті монографічного дослідження, виконаного на основі аналізу 

чинного законодавства України і практики його реалізації, теоретичного 

осмислення численних наукових праць у різних галузях юриспруденції, авторами 

сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на 

удосконалення правового статусу працівників органів внутрішніх справ України. 

До основних результатів, одержаних внаслідок проведеного дослідження, 

можна віднести: 

1. На основі аналізу юридичного, філософського і політологічного 

тлумачень поняття “статус”, “статус громадянина”, статус державного 

службовця та його еволюція в умовах демократичних реформ в 

Україні, зроблено висновок про те, що статус державного службовця в 

Україні – це встановлені і гарантовані державою міри необхідної і 

можливої поведінки державного службовця в сфері державно-

службових відносин. 

2. Статус державного службовця передбачає: по-перше, наявність у 

державного службовця повноважень і можливості виступати в межах 

своєї компетенції від імені держави через державні органи; по-друге, 

безпосередню причетність по роду роботи до підготовки, прийняття і 

(або) проведенню в життя державно-управлінських рішень; по-третє, 

поєднання нормативно-регламентованої діяльності, з можливостями 

прийняття вольових рішень на основі регулюючих її правових норм і 

суб’єктивної інтерпретації ситуації. 

3. Службово-трудові правовідносини державних службовців — це 

двосторонні відносини по виконанню за винагороду роботи за 

обумовленою спеціальністю, кваліфікацією або посадою, з підля-

ганням внутрішньому трудовому розпорядку, що виступають формою 

закріплення суб'єктивних трудових прав і обов'язків.  

4. Виокремлення державно-службової діяльності як професії з-поміж 
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інших видів суспільно-корисної діяльності дозволяє визначити 

наступні її характеристики: по-перше, сферою даної професійної 

діяльності виступають органи державної влади; по-друге, цей рід 

занять має власну назву – державна служба; по-третє, предметом праці 

означеного різновиду занять є інформація; по-четверте - продуктами 

професійної діяльності тут необхідно вважати відповідні управлінські 

рішення та їх наслідки. 

5. Службовці органів внутрішніх справ – це насамперед громадяни, які 

працюють в цих органах, апаратах, підрозділах і службах на певних 

посадах в основному за призначенням з оплатою за працю із коштів 

державного бюджету чи за рахунок підприємств, організацій і 

громадян за надані послуги. 

6. Статус державних службовців органів внутрішніх справ складає 

диференційовану і комплексну системи, що має вертикальну й 

горизонтальну структуру. Вертикальний поділ полягає у розмежуванні 

видів державних службовців залежно від займаних посад та від рівня 

державної служби в цих органах, структурах, службах та підрозділах. 

Горизонтальний поділ вказує на розмаїття спеціальних напрямків в 

даному різновиді державної служби. 

7. Специфічним є наявність у працівників органів та підрозділів системи 

МВС України адміністративно-правового статусу, який 

характеризується тим, що: а) їхні права та  обов'язки встановлюються, 

як правило, у межах компетенції органів, в яких вони перебувають на 

державній службі;  б) діяльність державного службовця органів 

внутрішніх справ 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 
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службовцем органів внутрішніх справ своїх прав та обов'язків 

гарантується законодавством; д) законні приписи і вимоги працівника 

органів внутрішніх справ повинні виконуватися всіма, кому вони 

адресовані; є) вони мають право на просування по службі, тобто на 

службову кар'єру; ж) передбачені обмеження його 

загальногромадських прав з метою ефективності службової діяльності; 

з) для них передбачені певні пільги, а також підвищена 

відповідальність за вчинення правопорушень. 

8. Правовий статус державних службовців органів внутрішніх справ - це 

визначена у нормативно-правових актах система прав, обов’язків, 

обмежень, морально-правових вимог і гарантій професійної діяльності 

окремої категорії працівників служб та підрозділів системи МВС 

України, що виконують правоохоронні завдання в сфері охорони 

громадського порядку, забезпечення громадської безпеки та боротьби 

з правопорушеннями, їх соціально-правовий захист і особливості 

юридичної відповідальності. 

9. До основних елементів змісту правового статусу працівників органів 

внутрішніх справ необхідно віднести: їх права і обов’язки; обмеження, 

пов’язані зі службою; професійну компетентність працівників органів 

внутрішніх справ; морально-правові вимоги до поведінки працівників 

органів внутрішніх справ; гарантії проходження служби особами 

рядового і начальницького складу цих органів; соціально-правовий 

захист державних службовців органів внутрішніх справ та їх 

юридичну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання 

своїх посадових обов’язків. 

10. Права працівників органів, служб, структур та підрозділів системи 

МВС України – збірне поняття, що охоплює декілька рівнів: права 

людини, права громадянина, права державного службовця, загальні 

права працівника органів внутрішніх справ, безпосередні (спеціальні) 

права державних службовців органів внутрішніх справ. Обсяг прав 
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державного службовця органів внутрішніх справ постійно 

збільшується, від прав людини до безпосередніх (спеціальних) права 

державних службовців системи органів внутрішніх справ України, що 

можна показати за допомогою наступної схеми: права людини - права 

громадянина - права державного службовця - загальні права 

працівника органів внутрішніх справ - безпосередні (спеціальні) права 

державних службовців органів внутрішніх справ. 

11. Права і обов’язки державних службовців органів внутрішніх справ 

можна класифікувати за наступними критеріями: а) основні 

(конституційні) права і обов’язки особового складу, закріплені у 

Конституції України, міжнародно-правових актах та законодавчих 

актах України. Вони у свою чергу поділяються на: особисті, політичні 

та, соціально-економічні. Подібним чином поділяються і основні 

(конституційні) обов’язки державних службовців органів внутрішніх 

справ; б) загальні права та обов’язки державних службовців органів 

внутрішніх справ. Це права і обов’язки, які мають усі державні 

службовці органів системи МВС; в)  Спеціальні права та обов’язки 

державних службовців органів внутрішніх справ. Особливістю даної 

групи прав і обов’язків є те, що їх характер залежить від наступних 

обставин: органу (підрозділу) в якому проходить службу працівник 

органів внутрішніх справ; посади яку займає працівник ОВС. 

12. Під правообмеженнями, пов’язаними з державною службою в органах 

внутрішніх справ, слід розуміти обумовлені загальними і спеціальними 

нормативно-правовими актами умови, правила, заборони, котрі 

ставлять працівника означеного правоохоронного органу в певні 

юридичні межі, вихід за які тягне застосування того чи іншого 

різновиду юридичної відповідальності. Суть правообмежень полягає у 

тому, що державний службовець органів внутрішніх справ на період 

знаходження на державній службі позбавляється певних прав, які 

входять в статус прав громадянина. Своєю кінцевою метою 
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правообмеження мають забезпечити ефективність функціонування 

державної служби в органах внутрішніх справ. Обмеження для 

державного службовця органів внутрішніх справ мають абсолютний 

характер – вони діють для нього протягом усього часу проходження 

служби і не можуть бути відміненими або заміненими на інші 

положення. Професійна компетентність державного службовця органів 

внутрішніх справ – це його здатність до ефективної самореалізації в 

практичній діяльності спеціальних професійних знань, що обумовлені 

особистими якостями і компетенцією. Професійна компетентність 

передбачає не тільки результат чи оцінку діяльності працівника 

органів внутрішніх справ, але і сам хід його мислення і діяльності; 

можливі наслідки конкретного способу правоохоронного впливу. 

Професійна компетентність визначається не тільки компетенцією, 

діловими і особистими якостями, але і колом конкретних питань і 

проблем, що реалізуються в рамках професійної діяльності службовців 

органів внутрішніх справ. 

13. Службовий етикет державних службовців органів внутрішніх справ – 

складова частина їх духовної культури, система законодавчо 

закріплених, історично та природно встановлених правил поведінки й 

спілкування у службово-трудовій та позаслужбовій діяльності, які 

відповідають моральним вимогам суспільства і національній 

духовності. 

14. Поняття гарантій проходження державної служби працівниками 

органів внутрішніх справ слід визначити як нормативно закріплені 

умови і засоби, що забезпечують особовому складу цих служб та 

підрозділів реальні можливості щодо реалізації наданих їм службових 

прав та здійснення посадових обов’язків. 

15. Вважаємо, що до юридичних гарантій стабільності та підвищення 

ефективності державної служби в органах внутрішніх справ необхідно 

віднести: належне правове регулювання проходження державної 



 206

служби; відповідна заробітна плата; організаційні стимули; професійні 

стимули, насамперед незалежність; трудові стимули, пов’язані з 

характером роботи і досягненням особистих цілей, що відповідають 

особистим цінностям; престиж і соціальний стан; стимули, пов’язані з 

кар’єрою і просуванням по службі в органах внутрішніх справ; 

фінансові і економічні стимули; колективне стимулювання праці 

державних службовців органів внутрішніх справ; соціально-правовий 

захист державних службовців органів внутрішніх справ; їх юридична 

відповідальність.  

16. Соціальне забезпечення державних службовців органів внутрішніх 

справ – це передбачена законодавством система їх матеріального 

забезпечення та обслуговування як під час проходження ними 

державної служби, так і після закінчення їх службово-трудової 

діяльності. Основними видами соціального забезпечення в органах, 

структурах та підрозділах системи МВС України є: державне 

обов’язкове страхування; соціальне страхування; медичне 

обслуговування; пенсійне забезпечення; державна фінансова і 

матеріальна допомога. 

17. Соціальний захист державних службовців органів внутрішніх справ - 

це сукупність нормативно закріплених економічних і юридичних 

гарантій, що надають працівнику системи МВС пільги чи права, та 

забезпечують механізм реалізації і захисту цих пільг і прав.  

18. Юридична відповідальність державних службовців органів внутрішніх 

справ наступає на загальних підставах відповідальності за 

національним правом, які охоплюють: рівність усіх перед законом; 

єдину процесуальну форму розгляду справи про правопорушення; 

притягнення до одного виду відповідальності без звільнення від 

іншого виду відповідальності тощо. Поряд з цим в регламентації 

відповідальності даної категорії службовців є й певні особливості: у 

ряді випадків підвищена відповідальність; специфічні санкції; 
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специфіка порядку розгляду справ про правопорушення. 

19. Під юридичною відповідальністю державних службовців органів, 

служб та підрозділів системи МВС України необхідно розуміти 

нормативно передбачені державно-владні заходи примусового 

характеру, що настають у якості реакції уповноважених державою 

органів на вчинення посадовою особою правопорушення, пов’язаного 

з виконанням нею службово-трудових обов’язків.  
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