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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Частиною 2 ст. 38 Конституції України закріплено 

право доступу громадян до державної служби, а частиною 2 ст. 19 – 

обов’язок органів державної влади діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Зазначене стосувалося суспільних відносин з відбору до міліції, а наразі – і 

відбору до Національної поліції України (поліції).  

Щоправда, на практиці ані вищенаведені положення, ані відповідні 

історико-правові передумови, а також численні наукові розвідки, позитивні 

закордонні практики та світові стандарти не зменшують тенденції зростання 

злочинності та екстремальності умов роботи поліцейських, до того ж кризові 

події на Майдані 2014 року із загрозою громадянської війни гостро 

детермінували оновлення системи відбору у поліцію. Тому схвалена 

наприкінці 2014 р. Концепція першочергових заходів реформування системи 

МВС визнала одним із шляхів подолання кризи створення рейтингової 

системи тестування та відбору кандидатів на службу. І дійсно, згідно з 

даними Харківського інституту соціологічних досліджень, думку про зміну 

системи відбору висловили більше 61 % опитаних. 

Отже, досліджувана сфера громадського життя ще вчора зазнала 

соціального потрясіння, наслідки якого сьогодні долаються реформами, але 

вже завтра розрив між нормами права та реальною поведінкою учасників 

відносин загрожує небажаним результатом. Наприклад, наразі не в усіх 

областях України працюють поліцейські комісії з відбору кандидатів до 

поліції, не вирішено питання конкурсного відбору до оперативних та 

оперативно-технічних служб кримінальної поліції тощо. 

З огляду на те що відбір до поліції відноситься до галузі державного 

управління, а оновлення персоналу визнано одним зі способів протидії 

корупції, то провідну роль в якісній його трансформації у зразок, 
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еквівалентний запиту суспільства, певно можна відвести адміністративно-

правовому забезпеченню. Якщо у такій вірогідності поєднувати в один 

правовий феномен поняття «відбір до поліції» та «адміністративно-правове 

забезпечення», то виникне адміністративно-правове забезпечення відбору 

кандидатів на службу до поліції. Втім, за очікуваною суспільством 

оперативністю змін ротація особового складу шляхом відбору осіб, які 

вперше приймаються на службу в поліцію, випереджає відбір курсантів 

(слухачів) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, 

які здійснюють підготовку поліцейських. 

Отже, особливого значення набуває питання вирішення проблем, 

пов’язаних з інститутом адміністративно-правового забезпечення відбору 

кандидатів на службу в поліцію, які вперше приймаються до неї. 

Окремі аспекти адміністративно-правового забезпечення, у т.ч. відбору 

осіб, які вперше приймаються до поліції, були предметом наукових 

досліджень таких вчених, як В. Б. Авер’янов, О. М. Бандурка, В. І. Барко, 

Д. М. Бахрах, О. І. Безпалова, А. І. Берлач, Ю. П. Битяк, С. О. Бондар, 

Х. З. Босак, В. М. Вац, В. Д. Гончаренко, А. В. Губанов, О. Ю. Дрозд, 

М. П. Запорожець, В. О. Заросило, А. М. Клочко, М. О. Живко, 

Л. С. Кацалап, О. Ф. Кобзар, Т. О. Коломоєць, О. Г. Комісаров, 

В. К. Колпаков, Т. Г. Корж-Ікаєва, Н. М. Крестовська, В. І. Курило, 

О. В. Логінов, М. В. Лошицький, Н. П. Матюхіна, С. В. Пєтков, 

В. М. Плішкін, В. В. Посметний, О. С. Проневич, Ю. І. Римаренко, 

О. Ф. Скакун, О. І. Собакарь, О. В. Тимощук, В. П. Тимощук, 

Н. А. Шайкенов, О. С. Юнін та ін.  

Проте комплексного дослідження зазначеного інституту не здійснено. 

Потреба у вивченні наведеного питання зумовлена не тільки у тому числі й 

відсутністю узгодженої державної політики щодо відбору на службу в 

правоохоронні органи взагалі та до поліції зокрема, необхідністю врахування 

відповідного міжнародного та закордонного досвіду, але й доцільністю 

впровадження інформаційних технологій. 
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Таким чином, необхідність удосконалення правових та організаційних 

засад відбору до поліції, недостатня розробленість теоретичних положень, 

наявність колізій і прогалин у національному законодавстві, що регулює 

зазначену сферу відносин, обумовлюють актуальність дослідження змісту та 

особливостей адміністративно-правового забезпечення відбору кандидатів на 

службу в поліцію.  

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

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до пп. 1.1, 1.2, 1.6 Додатку 1, 

пп. 8.1, 8.3, 8.10 Додатку 8 Пріоритетних напрямів наукового забезпечення 

діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років, 

затверджених наказом МВС України від 16.03.2015 № 275, а також в межах 

загальноуніверситетської теми наукових досліджень Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ на 2012-2017 рр. «Актуальні 

проблеми забезпечення безпеки та правопорядку в Україні» (номер 

державної реєстрації 0112U003548), затвердженої 28.05.2012. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає 

в тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України, узагальнення 

практики його реалізації, міжнародного досвіду правоохоронної діяльності 

визначити зміст та особливості адміністративно-правового забезпечення 

відбору кандидатів, які вперше приймаються на службу в поліцію, з 

виробленням пропозицій щодо його удосконалення.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі основні 

задачі: 

– з’ясувати історико-правові передумови виникнення та розвитку 

інституту відбору до поліції;  

– розглянути нормативно-правове забезпечення відбору осіб, які вперше 

приймаються на службу в поліцію; 

– розкрити та навести характеристику поняття відбору осіб, які вперше 

приймаються на службу в поліцію; 

– визначити поняття адміністративно-правового забезпечення відбору 
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осіб, які вперше приймаються на службу в поліцію, його елементи;  

– охарактеризувати адміністративно-правове гарантування, 

обслуговування, охорону та захист відбору осіб, які вперше приймаються на 

службу в поліцію;  

– здійснити порівняльно-правовий аналіз національного інституту 

відбору осіб, які вперше приймаються на службу в поліцію;  

– сформулювати основні напрями вдосконалення та подальшого 

узгодження зі світовими стандартами норм вітчизняного законодавства щодо 

відбору до поліції;  

– узагальнити закордонний досвід відбору в поліцію, на підставі чого 

визначити шляхи його вдосконалення.  

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які формуються у сфері 

відбору кандидатів на службу в національну поліцію. 

Предмет дослідження становить адміністративно-правове забезпечення 

відбору кандидатів на службу в Національну поліцію. 

Методи дослідження. Методи дослідження обрані з урахуванням 

поставлених у роботі мети та задач дослідження, його об’єкта та предмета. 

Методологічною основою дисертації є сукупність загальних і спеціальних 

методів та прийомів наукового пізнання. Методологічну основу дисертації 

складають діалектична теорія пізнання, загальнонаукові методи опису, 

порівняння, класифікації, аналізу (розділи 1-3), а також спеціальні наукові 

методи дослідження. Методи діалектичної теорії пізнання та системно-

структурний використані для встановлення і розкриття змісту поняття 

«адміністративно-правове забезпечення відбору кандидатів, які вперше 

приймаються на службу в поліцію» (підрозділи 1.3, розділ 2); історико-

правовий і моделювання – для висвітлення передумов виникнення та 

розвитку інституту відбору до поліції, формулювання пропозицій змін до 

законодавства, а також аналізу поглядів учених на проблеми, що стосуються 

предмета дослідження (розділ 1, підрозділи 2.1, 3.2), прогнозування – 

передбачення можливих наслідків невирішення проблем відбору 
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(підрозділ 2.3); формально-логічний – для уточнення понятійного апарату 

(підрозділи 1.3, 2.2, 3.1), визначення понять «відбір», «забезпечення» 

(підрозділи 1.2, 2.1); логіко-юридичний – для аналізу норм чинного 

законодавства з метою обґрунтування пропозицій щодо їх зміни і доповнення 

(розділ 2, підрозділ 3.1); порівняльно-правовий – для порівняльного 

дослідження правової регламентації інституту відбору до поліції за 

законодавством України та зарубіжних країн, а також з’ясування 

відповідності його міжнародним стандартам та проведення теоретичного 

аналізу (розділ 3); соціологічний – з метою отримання інформації шляхом 

здійснення опитування та оцінок відгуків про відбір до поліції (підрозділ 1.2), 

статистичний – для здійснення узагальнення результатів опитувань та 

вивчення адміністративних спорів (підрозділи 1.2, 2.3).  

Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертації становлять 

наукові праці фахівців у галузі української мови, логіки, філософії, загальної 

теорії держави і права, історії держави та права України, теорії управління, 

адміністративного права, інших галузевих правових наук, у т.ч. зарубіжних 

дослідників. Нормативною основою дослідження є Конституція України, 

чинні законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, а також їх проекти, 

що визначають засади відбору до поліції. У ході дисертаційного дослідження 

використано міжнародні документи, а також законодавство низки зарубіжних 

країн, досвід яких щодо відбору до поліції може бути використаний в 

Україні.  

Інформаційну та емпіричну основу дисертації становлять: дані МВС 

України, поліції та інших державних органів; аналіз політико-правової 

публіцистики, довідкових видань, статистичних матеріалів, судової 

практики, фактологічних матеріалів щодо діяльності поліції в Україні та за 

кордоном; результати експертного опитування працівників міліції та 

контент-аналізу 127 публікацій, пов’язаних з тематикою дисертаційного 

дослідження. Використано також особистий досвід роботи в міліції та 

поліції.  
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Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 

дисертація є одним із перших у вітчизняній науці адміністративного права 

комплексних досліджень адміністративно-правового забезпечення відбору на 

службу в поліцію. У результаті дослідження сформульовано низку нових 

наукових положень і висновків, запропонованих особисто здобувачем, 

основними з яких є такі:  

уперше: 

– обґрунтовано положення, що сучасному відбору до поліції передувало 

формування суспільних відносин, де домінували одноособовий чи 

колективний відбір, підставою яких насамперед була матримоніальна, 

родоплемінна та релігійна спорідненість, договірна, спадкова чи класова 

основа, на зміну якій поступово прийшов науковий підхід з конкурсним 

відбором; 

– визначено поняття нормативно-правового забезпечення відбору осіб, 

які вперше приймаються до поліції, як процес створення і підтримки 

уповноваженим суб’єктом в необхідних межах конструктивних 

організаційно-функціональних характеристик системи відбору до поліції за 

допомогою регулюючого впливу нормативно-правових засобів; 

– обґрунтовано положення, що з огляду на людиноцентристську 

спрямованість держави та права в Україні адміністративно-правове 

забезпечення відбору до поліції властиве не тільки органам державної влади, 

які виконують правоохоронну функцію, а і недержавним інституціям та 

громадянам як окремим суб’єктам цих правовідносин; 

– сформульовано авторське визначення адміністративно-правового 

забезпечення відбору кандидатів, які вперше приймаються на службу в 

поліцію, під яким пропонується розглядати один з видів правовідносин, які 

підпадають під дію адміністративно-правових норм, виникають, змінюються 

або припиняються з приводу гарантій та реалізації благ, у т.ч. суб’єктивних 

прав та обов’язків, у сфері відбору на службу в поліцію уперше, охорони та 

їх захисту, одним з учасників яких (або усі) є носій державно-владних 
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повноважень, та громадяни України за бажанням останніх. Виокремлено 

структурні елементи цих правовідносин (об’єкт, суб’єкт та зміст) та їх риси 

(гарантування, обслуговування, охорона та захист); 

удосконалено: 

– положення про відбір осіб, які вперше приймаються на службу в 

поліцію, як одну з функціональних складових процесу, що передує добору в 

поліцію та полягає у виділенні протягом нетривалого часу компетентною 

інституцією із загальної кількості найбільш підходящих кандидатів, які 

приймаються на службу уперше, за рахунок зменшення їх загальної кількості 

на підставі науково обґрунтованих методів та порівняння нею отриманих 

результатів з критеріями, які встановлені законодавством та/або 

нормативними актами; 

– класифікацію поліцейських послуг у частині їх поділу на зовнішньо- та 

внутрішньоорганізаційні групи функцій, до останньої з яких віднесено відбір 

персоналу;  

– розуміння основних порушень з боку громадян як суб’єктів 

адміністративно-правового забезпечення відбору до поліції (порушення 

заборон або невиконання інших умов конкурсу); 

– узагальнення підходів використання світових стандартів відбору до 

поліції, які класифіковано залежно від їх предмета та умовно зведено до 

загальних стандартів з прав людини та спеціальних (професійних); 

дістало подальшого розвитку: 

– положення щодо історико-правових передумов виникнення та 

розвитку інституту відбору кандидатів на службу в поліцію, характерних для 

етапів формування української державності; 

– розуміння різниці юридичного змісту дефініцій «відбір» та «добір» до 

поліції, а також тлумачення терміна «забезпечення»; 

– положення поліцейської діяльності, коли споживачами послуг з 

відбору є майбутній персонал поліції, у частині відбору до поліції, яке 

полягає в обслуговуванні, пов’язаному із задоволенням потреб як 
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громадянина – у службі в поліції, так і поліції – у його знаннях, здібностях, 

вміннях та навичках; 

– обґрунтування необхідності внесення змін до низки чинних 

нормативно-правових актів щодо розвитку конкурсної основи відбору; 

рівного доступу до служби; суворої регламентації відбору та його 

диференціації; адекватності характеру обов’язків та прав при 

поліграфологічних дослідженнях; впровадження сучасних інформаційних 

технологій; прозорого моніторингу реформ системи відбору тощо. 

Практичне значення одержаних результатів зумовлено тим, що 

викладені в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані у:  

– науково-дослідній роботі – для подальшого дослідження і 

вдосконалення адміністративно-правового забезпечення відбору до поліції 

(акт впровадження Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ від 18.10.2016); 

– правотворчості – в процесі внесення змін і доповнень до нормативних 

актів, які регламентують процес відбору до поліції; 

– правозастосуванні – з метою покращення практичної діяльності НПУ 

(акт впровадження результатів дисертаційного дослідження в роботу ГУНП 

України в Житомирській області від 17.10.2016); 

– навчальному процесі – під час підготовки підручників та навчальних 

посібників з дисциплін «Адміністративна діяльність ОВС», «Основи 

управління в ОВС», «Оперативно-розшукова діяльність», «Тактико-

спеціальна підготовка» (акт впровадження Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ від 19.10.2016). 

Апробація результатів дисертації. Одержані узагальнення і висновки 

було оприлюднено на науково-практичних конференціях, зокрема: «Основні 

положення міжнародного співробітництва в системі підготовки поліцейських 

кадрів» (Дніпропетровськ, 2016); «Відбір кандидатів на службу в 

Національну поліцію України з використанням Інтернету» (Кіровоград, 

2016); «Національна поліція України як суб’єкт забезпечення публічної 
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безпеки» (Дніпропетровськ, 2016). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено у шести статтях, 

чотири з яких опубліковано у наукових фахових виданнях України та дві – у 

наукових періодичних виданнях інших держав, трьох тезах наукових 

повідомлень на науково-практичних конференціях. 
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Розділ 1 

 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНСТИТУТУ ВІДБОРУ  

В НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІЦІЮ УКРАЇНИ 

 

 

1.1. Історико-правові передумови виникнення та розвитку відбору 

в Національну поліцію України 

 

Одна з основних функцій держави – забезпечення існування 

суспільства завдяки дотриманню сформованих суспільних відносин. Їх аналіз 

з приводу відбору до поліції показав, що предмет нашої уваги відомий 

вітчизняній адміністративно-правовій науці. Більше того, чинне 

законодавство містить норми стосовно його забезпечення. Отже, 

використання законодавцем феномена адміністративно-правового 

забезпечення відбору у поліцію може вказувати на його користь.  

У зв’язку з тим, що без історії предмета не буде його теорії, а без теорії 

не буде думки про предмет, вважаємо, що дослідження адміністративно-

правового забезпечення відбору осіб, які вперше приймаються на службу до 

НПУ, повинно врахувати його історіографію та ґенезу правового інституту.  

Перед їх розглядом пригадаємо поняття правового інституту, яке 

характеризується односмиловістю та означає систему правових норм, що 

регулює певний вид (групу) суспільних відносин [186, с. 23; 366, с. 248].  

В історіографічному плані фундаментальні наукові дослідження історії 

та розвитку функціонування поліції здійснили О.Я. Антонович (1887 р.), 

Н.Х. Бунге (1869-1877 рр.), І.Т. Тарасов (1874 р.), Н.М. Цитович (1896 р., 

1907 р.). Сучасному стану діяльності поліції світоглядні роботи присвятили 

П.П. Михайленко (1963-2008 рр.), О.О. Поліщук, Г.І. Прокопенко (1995 р.), 

В.М. Чисніков (1997-2014 р.), Ю.С. Шемшученко, Ю.І. Римаренко, 

В.Б. Авер’янов, І.Б. Усенко (2003 р.), В.Д. Гвоздецький (2007 р.), 

І.С. Гриценко і В.А. Короткий (2010 р.), І.В. Кріцак (2011 р.), О.М. Бандурка, 
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О.А. Греченко, О.М. Ярмиш (2012 р.) та ін. [192, c. 21]. 

Доктринальні начала нашої наукової розвідки охоплюють широкий 

спектр здобутків науковців у суміжних галузях наук. Зокрема, не менш 

провідну роль відіграють праці з: історії держави та права – І.А. Безклубого 

[142], В.Д. Гончаренка [137], П.П. Захарченка [126], П.П. Музиченка [219], 

Г.В. Папакіна [275] та ін.; теорії держави та права – Н.М. Крестовської [186], 

О.Ф. Скакун [366] та ін.; історії України – Б.І. Білик [141], В.М. Литвина 

[140] та ін. 

Унікальними є праці В. Грицака [59], А.В. Резнікова [335], 

В.М. Петровського [280], О.В. Тимощука [388] та ін., у яких висвітлено 

історично-правові аспекти певних періодів. 

Не менш важливу роль відіграли дослідження І.О. Ієрусалімової [133] та 

Р.В. Ігоніна [132], спрямовані на формування понятійно-категоріального 

апарату. 

Значну вагу мають роботи вчених-поліцеїстів А.В. Губанова [60], 

М.В. Лошицького [202] та ін. 

Велике значення у нашому досліджені ми надаємо науковим працям 

таких науковців: В.Б. Аверьянова [42], Ю.П. Битяка [2] та ін., присвяченим 

ґрунтовному дослідженню державної служби та управлінню в 

адміністративно-політичній сфері; О.М. Бандурки [16], В.М. Плішкіна [282] 

та ін., якими досліджувалось управління в ОВС; Н.П. Матюхіної [208], 

В.В. Посметного [301] та ін., які розглядали управління персоналом ОВС 

України; М.І. Ануфрієва [9], Н.П. Матюхіної [209] та ін., що здійснити 

наукові розвідки з сучасного на той час стану кадрового забезпечення та його 

історичного перебігу, тощо. 

Особливе місце належить найновішим науковим працям Х.З. Босак, 

М.М. Дивака, М.О. Живка та інших учених, які досліджували розвиток 

інституту державної служби в ОВС, надавали оцінку стану кадрового 

забезпечення.  

Разом із тим останнім часом більшість названих дослідників вивчали 
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службу в міліції, а це, на наш погляд, спецефічно вплинуло на висвітлення 

історичних подій та аналіз правових джерел, що потребує подальшого 

дослідження та переосмислення. 

Аспект ґенези має важливе значення для опанування об’єкта нашого 

дослідження. Відповіді на питання про те, що може свідчити про придатність 

до служби, а що, навпаки, про непридатність, давались у різні історичні часи 

і за різних суспільно-економічних умов, які можна звести до певних періодів.  

Однак, до розгляду періодів маємо оговорити виникнення даного 

правового інституту, якому у світі передували розробка в інших галузях 

суспільних наук наукових методів психолого-педагогічного та медично-

біологічного відбору, а також формування соціально-економічних відносин 

одноособового чи колегіального відбору кандидата на посаду. 

Об’єктивним підґрунтям наукової потреби відбору стала поява різних 

видів трудової, професійної діяльності, що висувають вимоги до здібностей і 

можливостей людини, яка освоює професійний вид діяльності. 

Спочатку відбір став самостійним предметом досліджень медицини, 

біології, психології, педагогіки та інших наук. І лише потім наука 

адміністративного права запозичила їх інструментарії, які отримали 

дефініції: медичний огляд, професійний відбір, професійний психологічний 

відбір, конкурсний відбір тощо.  

У цьому зв’язку зазначимо, що предтеча медичного огляду 

пов’язується нами з науковим інтересом до професійних захворювань за 

часів Аристотеля та Лукреція, які вказали на випадки важких захворювань 

робітників срібляних копалень, Овідія та Плутарха, що проаналізували раню 

смертність металургів та кожевників, Гіппократа, яким вказано на 

шкідливість свинцевого пилу та наведено клінічну картину «свинцевих 

колік», Агріколи, яким описані професійні хвороби гірників, Б. Ромаціні, 

яким систематизовано 50 професійних хвороб шахтарів, ковалів та інших 

ремісників, тощо [372, с. 9]. 

Передісторія ж професійного відбору сягає своїм корінням ще III 
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тисячоліття до н.е., коли Древній Вавилон і Китай проводили випробування 

випускників шкіл.  

Науковий підхід до професійного відбору пов’язують із Ф. Гальтоном, 

який наприкінці XIX ст. заснував у Лондоні першу психофізіологічну 

лабораторію, де за кілька років обстежив понад 10 тис. осіб. 

Врешті-решт наукові висновки фундаторів медицини, психології, 

менеджменту та інших наук почали широко застосовуватися на практиці з 

метою відбору персоналу для промисловості, військових потреб, у галузі 

освіти, спорту тощо [22, с. 9-10]. Не стала винятком і поліція, у роботі якої 

відбір є складовою процесу комплектування кадрів. 

Одна із перших спроб надати відповідь на професійно необхідні якості 

поліцейського по праву належить відомому американському психологу 

Льюїсу Термену – автору відомого інтелектуального тесту Станфорд-Біне. 

Намагаючись на початку 10-х років минулого століття зміряти інтелект з 

метою відбору в поліцію, він дійшов висновку, що для роботи в поліції не 

потрібен високий інтелект. Досить мати середній рівень інтелектуального 

розвитку, але володіти доброчесністю, добре знати звичаї вулиці і розуміти 

«мову площ, вокзалів і підворіть» [184, с. 117]. 

До цих часів проблема професійного відбору мала прикладний 

характер, і лише в 1921 р. на II Міжнародній конференції з психотехніки 

(Барселона) було дано наукове визначення поняттю «професійний відбір», 

змістом якого є виявлення і пред’явлення виробничих вимог до людини, що 

обрала певний вид діяльності [358, с. 25]. 

Щодо вчених колишнього СРСР, зазначимо, що вони дослідили 

історичний аспект розвитку відбору, який мав місце в межах іншого періоду, 

території іншої держави та мілітаризованої, а не поліційної інституції. 

Згодом у їхніх працях були сформульовані цінні рекомендації та науково 

аргументовані пропозиції. 

Отже, суспільні відносини з відбору спочатку виникли, а потім 

перейшли в орбіту наукового інтересу фундаментальних, у т.ч. правових 
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наук, де проблема відбору кандидатів у поліцію розв’язувалась періодично та 

різними державами по-своєму.  

Загальновизнано, що право як елемент суспільного життя розвивається 

разом із суспільством, будучи йому притаманним. У сучасній історико-

правовій науці цей розвиток репрезентовано по-різному, а саме від теорії 

суспільно-економічних формацій (виокремлення рабовласницьких, 

феодальних, капіталістичних і соціалістичних державно-правових утворень) 

[137, 138] до цивілізаційної теорії (певний період розвитку здебільшого 

визначається ідейно-духовними та культурологічними факторами) [219], від 

епохального (відповідність історичному розвитку європейських націй) [188] 

чи етапних поділів [126], до співвідношення джерел права з українською 

державою (українське право існувало і застосовувалось за відсутності 

української держави, тримаючись на традиціях) [142] та ін.  

Не є винятком у цьому сенсі і періодизація відбору в поліцію. Ми 

розглядаємо історичні передумови виникнення та розвитку правового 

інституту відбору в поліцію у нероздільному зв’язку з історією становлення 

та розвитку української державності, яка є предметом дослідження науковців 

у сфері історії держави та права України [131, с. 19-21]. 

Згідно з цим основні періоди розвитку інституту відбору, головним 

чином, збігаються з етапами формування української державності, а тому 

наша увага спрямована у такі часи:  

1) сер. І тис. до н.е. – сер. І тис. н.е. (зародження на теренах України 

держави та права); 

2) ІХ ст. – кін. ХVІІ ст. (княжо-козацько-царські); 

3) поч. XVIІI ст. – поч. XX ст. (імперські, Центральної ради та 

Гетьманату); 

4) 1917 р. – 1991 р. (радянської України); 

5) 1991 р. – 07.11.2015 р. (незалежної України та до дня набуття 

чинності Закону України від 02.07.2015 «Про Національну поліцію»). 

Одночасно слід зазначити, що останній період запропоновано нами вперше, 



20 

для чого є об’єктивна підстава – саме набрання чинності цього закону. 

До розуміння адміністративно-правового забезпечення відбору в 

поліцію в охарактеризовані часи підходимо умовно, оскільки служба в 

поліції належала до різних часових формацій, де поліцейські функції 

виконували своєрідні утворення, які не збігаються із сучасними.  

Отже, перший період – це період зародження на теренах України 

держави та права (сер. І тис. до н.е. – сер. І тис. н.е.). 

Перші знання про відбір кандидатів до органів, які виконували 

поліцейські функції, містяться у працях античних і візантійських, 

ранньосередньовічних європейських й арабських авторів, а згодом – у 

давньоруських літописах та інших джерелах права. 

Суттєве місце серед них відводимо найдавнішньому джерелу – 

«Історії» Геродота, аналіз думок якого дозволяє стверджувати, що в історії 

племен скіфів існував переважно родоплемінний відбір. Через звичаєвий 

уклад формування влади царями, служителями, начальниками номів, 

старійшинами, воїнами тощо відбувалося за родоплемінною ознакою, 

наказом, договором тощо. Нажаль, міркування Геродота не надають 

конкретного та цілісного уявлення про коло осіб, які займались 

поліцейською справою, чи традицію їх відбору, але ним описано випадки, що 

фрагментарно вказують на порядок відбору, насамперед високопосадовців. 

Наприклад, автор писав, що з огляду на найвищу суспільну небезпеку рада 

родоплемінних старійшин перевірила та оприлюднила інформацію про царя 

Скіла щодо його належності до зневажуваного скіфами обряду вакхічної 

несамовитості, через що він загинув від руки брата Октамасада [75, с. 131], 

який потім і претендував на владу за родоплемінною ознакою та звичаєм. 

Із процедури дворічної скіфської традиції жертвенного поховання царя 

можемо припустити, що служителями царя ставали за наказом лише 

природні скіфи. Тобто, за словами Геродота, «царю прислужують ті, кому він 

накаже, а слуг, куплених за гроші, у них немає» [75, с. 127].  

Цікавим є факт, коли раби-скіфи перебували у власності приватних 
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осіб, і вони ж перебували на поліцейський службі Афінської держави, яка, 

визнаючи необхідність такої служби, але не бажаючи використовувати для 

цього власних громадян, переклала цю, не достатньо престижну справу, на 

спеціально придбаних для такої мети невільників [276, с. 220]. 

Не можна обійти увагою «Присягу громадян Херсонесу», за змістом 

якої, традиційно отримуючи статус громадянина чи набуваючи його 

(увійшло в практики з часом), вони брали на себе обов’язки, що зараз 

належать до компетенції поліції (наприклад, служіння народу, охорона чи не 

розголошення сокровенного, а також доведення до посадових осіб інформації 

про задум повалення ладу або іншу змову, тощо) [48, с. 13-14]. 

Про відбір вже професійно сформованої команди для підтримання 

порядку за часів Боспорського царства можна судити з випадку, описаного 

К.М. Колесниковим. За трактатом Поліена «Військові хитрощі» (бл. 163 р.) 

боспорський цар Левкон І використав у тактиці бою заставні союзні загони зі 

скіфів у тилу власного війська [168, с. 138], що нагадує практику НКВС 

СРСР. 

Аналіз інших джерел права державно-правових утворень Північного 

Причорномор’я, здійснених у працях О.А. Гавриленка, В.Г. Гончаренка, 

І.А. Логвиненко, А.Й. Рогожина, А.С. Чайковського та ін., говорить про 

особливості відбору при формуванні державного апарату, які характерні для 

рабовласницьких демократичних або аристократичних республік.  

Однією з ланок управління, що складалась із числа повноправних 

вільних громадян у грецьких містах-колоніях, були виборні колегії – 

магістратури, або посадові особи – магістрати. Серед них відома 

магістратура номофілаків, що наглядали за дотриманням законів, 

державними органами та окремими чиновниками з метою попередження 

протизаконних дій, продиків, які надавали юридичні консультації, а в деяких 

випадках могли представляти сторони у суді й, можливо, здійснювали нагляд 

за дотриманням законності в процесі. Певні поліцейські функції з 

дотримання порядку на ринках та шляхах перебували у віданні колегій 
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відповідно агораномів та астиномів. У херсонеських написах неодноразово 

згадуються даміурги. На посадовців цієї колегії покладалися функції охорони 

державного ладу [49, с. 25-26]. 

Наступний період розвитку (ІХ ст. – середина ХVIІ ст.), який охоплює 

княжі, козацькі та царські фундації, оскільки саме тоді виникла давньоруська 

правова система, започаткував якісно нове становлення інституту відбору.  

Найбільш значними джерелами права Київської Русі є «Руська 

Правда», «Поучение Володимира Мономаха» тощо, аналіз яких засвідчив, що 

на початку становлення державності апарату поліції не існувало, а подібні 

функції виконував князь або його оточення – воєноначальники (тисяцькі, 

соцькі, десяцькі), мечники, вірники, старости, тіуни та інші, кожний із яких 

ставав на посаду своїм шляхом з вільних людей та виконував фіскальні, 

судочинні, митні, охоронювальні, розшукові чи інші подібні функції.  

Князі займали престол у результаті належності до певного роду, 

обрання, боротьби за престол, заколоту, через спадкове 

престолонаслідування тощо. Наприклад, Народне віче і боярство запросило 

Володимира Мономаха на київський престол, не виконуючи 

рішень Любецького з’їзду, адже спадкоємцями влади в Києві могли стати 

інші князі, сини Святополка, а відповідно до однієї з редакцій «Повесті 

времінних літ», Олег захватив місто та «посадил в нем мужа свого» [283, 

c. 69]. 

За повідомленням О.В. Задорожнього, князі за вічем визнавали право 

обрання, затвердження або відмови на адміністративні посади, а в часи 

існування двірцево-вотчинної системи державного управління – на місця 

посилали представників центральної влади – намісників і волостелів, а 

селами керували старости, яких обирали мешканці села [97, с. 104-105]. 

Слід відмітити цікаву аналогію сучасних державних та давніх 

поліцейських обов’язків громадян та громади, яка виявлена при порівнянні 

«Присяги громадян Херсонесу» та «Руської Правди». По її суті, відбір для 

виконання поліцейської функції відбувався за належністю до громади. 
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Вказану аналогію ілюструє давньоруська норма права, яка існувала на 

Київській Русі, – «свод» [322, с. 79, 107] чи «гонение следа» [322, с. 436], що 

реалізовувалась особою, якій завдано шкоду, а на громаду покладався 

обов’язок розшуку злочинця чи майна. Подібна процедура у випадку надання 

права родичам убитого на затримання особи при вбивстві християнина-

русина містилася в «Договірі Ігоря з греками» (945р.) [425, с. 46-48]. 

За часів Галицько-Волинської державності, яка здебільшого 

успадкувала систему державного управління та державних установ Київської 

Русі, а також набула рис феодальної монархії із сильними олігархічними 

тенденціями місцевого боярства, також знаходимо своєрідність відбору. 

Щодо відбору та призначення на посади Г.В. Папакін наводить тезу, 

що урядовців будь-якого рівня призначав особисто князь, від нього вони 

залежали, були відповідальними перед ним. Найголовнішим урядовцем князя 

був тисяцький, який заміщав його пза відсутності, за ним – соцькі, десяцькі 

[275, c. 63]. Князь у ХII – початку XIII ст. на цю посаду призначав тисяцького 

з найвидатніших бояр, ураховуючи вимоги боярської знаті [59, с. 98]. 

Вітчизняні вчені, зокрема В.Я. Тацій, А.Й. Рогожин, В.Д. Гончаренко, 

також справедливо зазначають, що певна роль у місцевому управлінні 

продовжувала належати сільській общині, яку князівська адміністрація 

мобілізовувала для виконання усім «миром» поліцейських функцій. 

Безпосередньо для цього у межах общини обиралися старости [138, с. 104, 

116]. 

Від князівських часів до нас дійшли такі основні пам’ятки права, як 

грамота князя Івана Ростиславича (Берладника), «Рукописання» або заповіт 

князя Володимира Васильковича (близько 1287 р.), Уставна грамота 

Волинського князя Мстислава Даниловича 1289 року, а також інші літописи, 

грамоти, договори, у т.ч. з магдебурзького та нюрнберзького права тощо.  

Серед цих джерел ми відшукали опосередковані норми з передачі вже 

сформованого апарату управління, у т.ч. з поліцейськими функціями, за 

заповітом. На підтвердження наводимо текст заповіту князя Володимира 
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Васильковича: «… даю землю свою всю и городы, по своем животе, брату 

своему Мьстиславу, и столный свой город Володимир...дал есмь княгине 

своей, по своем животе, город свой Кобрынь, и с людми, и з данью, како при 

мне даяли, так по мне ать дают княгине моей» [274, с. 27-28]. Щоправда, із 

цього тексту чи іншого подібного джерела не завжди однозначно 

визначається характер такої передачі: постійно чи тимчасово, з правом 

управління чи призначення на посади та ін. 

Необхідно додати, що певну новизну у відборі осіб, які здійснювали 

поліцейські функції, принесла хвиля магдебурзького права, яка припала на 

другу половину XIII ст., та, яке використовувалось німцями для їхніх громад 

у межах Галицько-Волинського князівства. 

Одним із шляхів зайняття посади була її купівля. Це відомо із змісту 

акту правової трансакції купівлі-продажу князем Левом війтівства у 

м. Перемишлі (між 1301-1323 pp.), за яким «князь Лев, продав Іванові 

війтівство у Перемишлі і кам’яну церкву святого Миколи під магдебурзьке 

право … з усіма правами, [що випливають з] магдебурзького права» [140, 

c. 105].  

З часом з’явилась спадкова можливість отримання посади війта та її 

виборність. Згодом знаходимо відомості пізнішого періоду про поліційну 

владу війта, на які вказує М.М. Кобилецький [163, c. 17]. 

Інформативними є пам’ятками права часів Литовсько-руської держави 

– привілейні грамоти, земські уставні грамоти, офіційні збірники законів та 

ін. 

У ті часи були випадки, коли на посаду князів призначав князь за 

родинною ознакою чи за певні заслуги. Так, із Дарчої королівської грамоти 

Івану Пакославові на місто Ряпгів з повітом за виявлену хоробрість у 

боротьбі з татарами (1354 р.) дізнаємось, що король польський Казимир за 

заслуги свого «вірного Івана Пакослава, дідича зі Стожищ, маючи намір, як 

зазначено раніше, щедріше віддячити самого пана Івана і його потомство, 

також визнав й закріпив за ним самим і його нащадками або спадкоємцями 
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повне право і необмежену владу у подарованому повіті володінні вершити 

суд і карати за власним присудом …» [140, c. 116-177].  

Інший приклад. 1394 року князь Вітовт після походу на Київ відняв у 

Володимира Ольгердовича Київ та посадив його у Копил, а Скиргайла, сина 

Ольгерда, – в Київ. Вже 1471 року Казимир, король польський, посадив в 

Київ воєводу з Литви, ляха, а не князя [141, с. 205].  

Городельським привілеєм 1413 року встановлено правило призначення 

на посаду за релігійною ознакою із міркувань безпеки. «Урядником 

призначаються тільки католицької віри поклонники і підвладні святій 

римській церкві, також і всі постійні уряди земські, які є посади, 

каштелянства, жалуються тільки сповідникам християнської (католицької) 

віри і до ради нашої допускаються і в ній присутні, коли обговорюються 

питання про благо держави, …» [92, c. 76]. 

Ще однією із видатних пам’яток права є Литовські статути, де ми 

зустріли норми про відбір. Як і в Руській Правді та Волинській уставній 

грамоті, в них згадується діцький, що за цими двома документами виконував 

доставку до суду або до князя зо скаргою. А вже за Литовським статутом 

1529 року діцький був присутній при «врядовому грабіжу» чи опитував 

свідків (розд. IV, арт. 31[378]), але порядку його відбору не вказано. 

В.М. Петровський повідомляє, що, окрім діцького, делегувалось 

виконання поліцейських функцій такій особі, як «віж», який князем обирався 

з числа урядників-слуг, що направлявся, наприклад, на місце злочину, де 

«оглядав місце злочину, тіло забитого або рани потерпілого, опитував 

свідків, а потім повинен був офіційно засвідчити …» [280].  

У Статутах ВКЛ також знаходимо згадування про відбір на посади 

осіб, які виконували поліцейські функції. За ними змінилось коло кандидатів 

та вимоги до них, а також введено їх реєстр. Ілюстрацією цього є та ж сама 

посада «віжа», який, згідно із статутом ВКЛ 1529 року, проходив за єдиним 

критерієм для призначення – воля того, хто призначав. Проте, перед судовою 

реформою 1564-1566 рр. незадоволені рівнем підготовки «віжів» магнати та 
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шляхта на Берейстейському та Віленському сеймах вносили пропозиції 

князю про обрання у кожному повіті групи віжів із місцевих бояр-

землевласників, людей добрих і гідних віри, які б брали менш як 12 грошей 

за віжування. 

Вже за статутом ВКЛ 1566 року воєводи могли призначити на посаду 

«возних», що змінили «віжів»: «возних обирати, призначати на цю посаду, 

затверджувати із шляхти, людей добрих, гідних віри, доброчесних, осілих у 

тому ж повіті, так багато, як то буде потрібно з розмірами повіту і людською 

потребою; і прийнявши від них присягу, до реєстру свого вписати і листи 

свої возним давати мають» (розд. IV, арт. 4 [379]).  

Згодом за статутом ВКЛ 1588 року відбір передано в коло повноважень 

повітової шляхти, а кандидатуру затверджував відповідний воєвода або 

староста. «Возному» наряду для виконання завдань з виклику до суду, 

призначити термін розгляду справи, проводити слідство, давати свідчення 

перед судом, виконання вироків тощо надавалось право підбору «сторони» 

при виїзді «на справу» для «подпиранья вызнанья и сведецства» (розд. IV, 

арт. 8-9 [380, с. 116-118]). 

 Характеризуючи у цілому статути ВКЛ, відмітимо, що в артикулах 

знайшли своє місце процесуальні процедури, які походять із руського 

звичаєвого права – звід, гоніння сліду тощо, а тому за громадою збережено за 

умови кругової поруки продовження розшуку злочинця (розд. ХIV, арт. 1-3 

[380, с. 329-332]). До того ж, ці статути відносили за соціальним щаблем пана 

до числа непрофесіоналів, які могли здійснювати поліцейські функції, якщо 

особа, яка вчинила злочин, належить йому і була під час ярмарку спіймана на 

«гарячому» (розд. ХIV, арт. 1, 3) [380, с. 329-332]. Однією з нових норм стала 

категорична заборона поєднання судових посад (розд. I, арт. 34 [380, с. 68]), 

що може бути проаналогом сучасних заборон сумісництва посад. 

У самоврядних містах (Дорогобуж, Ковель, Київ, Львів, Рівне тощо) 

мешканці щорічно обирали магістрат, уповноважений на ряд поліцейських 

функцій, а у певних випадках і сам їх виконував. Він складався з двох колегій 
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– міської ради і лави, на чолі якого стояв війт. Магдебурзьке право надавало 

широкі повноваження – рада мала піклуватись про безпеку міста і порядок у 

ньому. Судово-виконавча справа та поліцейські функції покладались на 

городничих і возних, які служили при магістраті [32, с. 31]. Потрапити до 

поліцейських структур можна було на виборній основі або добровільно. Так, 

під час облоги Львова чи іншої загрози громадському порядку склад 

правоохоронних структур збільшувався за рахунок добровольців, яких 

приймали з дозволу магістрату [335], що нагадує нам участь в АТО 

добровольчих батальйонів міліції, а згодом – і поліції.  

Розглядаючи козацько-гетьманську добу – козацькі городці, протосічі, 

січі та гетьманщину, ми розділяємо думки багатьох дослідників [12; 139, 

с. 175-176], які підкреслювали, що козацька адміністрація утворилася 

переважно на звичаєвому праві, релігії та ролі озброєного люду. Тому цілком 

природним стало покладання в основи відбору до козацтва звичаїв (не 

допущення у козаки жінок, прийняття православ’я тощо), що були 

аксіоматичними для зайняття посад з поліцейськими функціями. Для 

зайняття посад необхідно було достеменно засвоїти козацькі звичаї та 

порядки, а також господарську роботу. До останніх входили не лише 

військовий вишкіл, а й перевірка на сміливість, розважливість, дотепність, 

вміння готувати їжу й пекти хліб, знання про рослинний світ (лікарські, 

шкідливі властивості тощо) та тварин (повадки, імітація вчинків). 

Перевірялася здатність долати високі кручі та водні перешкоди, 

орієнтуватися на місцевості вдень і вночі, своєчасно реагувати на 

несподівану небезпеку, чітко виконувати волю товариства та коритися 

старшині тощо. Паралельно новобранці завоювали козацьку духовну 

спадщину, героїчний епос та різноманітні жарти, пісенно-танцювальну та 

музичну культуру [139, с. 189].  

На початку розвитку козацтва відбір до посад колективних (січових 

рад) та індивідуальних (кошових отаманів, військових суддів, писарів, 

осавулів, довбишів, курінних отаманів і паланкових полковників та інших) 
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інституцій з виконання окремих поліцейських функцій відбувався на 

виборних засадах із січовиків того чи іншого куреня, а добір до лав козацтва 

– після своєрідного вивчення, під час якого курінні отамани спостерігали за 

претендентом й опитували його. З часом під впливом різних історичних 

подій набула практика почергового призначення козаками ряду посадовців 

або ж через видання відповідних сенатських чи іменних царських указів. До 

того ж козацтву довелось обороняти від впливу інших держав-імперій право 

вільної елекції полковників та гетьмана, яке належало до поняття козацьких 

свобод. Наприклад, інститут регементарів за часів Петра І, які брали участь у 

доборі кандидатів на козацьку полковницьку старшину. Спостерігається 

навіть тенденція до формування окремих іноетнічних полковницьких 

династій – Божичів, Капністів, Танських тощо. 

«Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького...» 

про майбутній устрій Українського гетьманату та присяга новообраного 

гетьмана (1710 р., квітня 5) свідчать про призначення на старшинство, 

зокрема на полковників, на підставі вільної елекції, але автори поставили її 

під залежність від гетьманської влади – згода Гетьмана [140, c. 307].  

Третій або імперський період (поч. XVIІI ст. – поч. XX ст.) розвитку 

визначився входженням українських земель до складу Російської й Австро-

Угорської імперій, існування Центральної ради та Гетьманату.  

Час в історії держави та права, що пов’язаний з Російською імперією, 

як і всі наступні часи, характеризується значною кількістю джерел права та їх 

систематизацією. У ті часи це стало віддзеркаленням петровської 

модернізації управлінської діяльності. Зокрема, Табель про ранги 1722 р. 

скасував успадкування службових посад, а нормативно-правових актів про 

державну службу налічувалося понад 10 тис. [139, с. 291]. Через їх значну 

кількість ми обмежимося лише найсуттєвішими.  

Відбір до кадрового складу поліцейської служби ґрунтувався на 

поєднанні призначуваного і виборного принципів. Перший був більш 

притаманний для адміністративних установ, інший – у виконавчих органах 
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державної влади. Наприклад, у квітні 1782 р. Катериною II був затверджений 

«Устав благочиния или полицейский», за яким створювалися нові міські 

адміністративно-поліцейські органи. Для чинів цих органів встановлювався 

так званий «Порядок определения в должности», але за ним не відображено 

процес відбору на посаду Поліцеймейстера, Пристава карних справ, 

Приватного пристава та ряду інших. Проте є норма про їх призначення 

іншими високопосадовцями та загальні вимоги до якостей майбутніх 

посадовців: «1) Здравый рассудок. 2) Добрая воля в отправлении 

порученного. 3) Человеколюбие. 4) Верность к службе Императорского 

Величества. 5) Усердие к общему добру. 6) Радение о должности. 

7) Честность и бескорыстие» [122, с. 557-559]. 

Щодо ряду посадовців, наприклад, квартального поручика, все ж таки 

зазначався елекційний порядок: «Квартальный Поручик избирается каждые 

три года гражданами из граждан того квартала или города; буде же из 

граждан никто на себя не берет должности Квартального Поручика, то 

дозволяется гражданам избрать из посторонних чиновных людей и с 

аттестатами представить Городничему, и буде нет явного порока, то 

определить к тому кварталу в должность Квартального Поручика» [122, 

с. 557-559]. 

За період 1832-1896 рр. в «Уставе по определению от Правительства» 

ґрунтовно розроблено технологію відбору на державну службу. В цьому 

законодавчому документі, який визначив характер, принципи і методи 

формування персоналу державної служби, містилися розділи і статті «О 

принятии на службу по различию происхождения», «О принятии на службу 

по образованию», «О принятии на службу по отдельным ведомствам». В 

Уставі затверджувався порядок, який передбачав вивчення документів 

кандидата про освіту, кастового походження, наявності права вступу на 

державну службу, співбесіду, аналіз послужного списку з атестаційними 

оцінками роботи за спеціальністю або характеристик із закладу освіти.  

У другій половині ХІХ століття для осіб, які отримують посаду за 
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класним чином (відповідно до Табеля про ранги), встановлювались іспити 

для з’ясування ступеня знання ними поліцейських законів [33, с. 20-21].  

Дуже цікавими були критерії відбору в поліцію на початку ХХ ст. 

Городовим міг стати не кожний бажаючий, адже існувало багато умов та 

критеріїв, яким він повинен був відповідати. Кандидат повинен обов’язково 

бути російським підданим, віком від 25 до 35 років, перебувати в запасі армії, 

мати бездоганну поведінку, відсутність судимостей, бути кмітливим та 

спритним, він мав чисто розмовляти, бути письменним і мати загальний 

достатній розвиток. Що стосується фізіологічних даних, то він повинен був 

мати приємну зовнішність, міцну статуру, гарне здоров’я, гострий зір та 

чітко розрізняти кольори, мати зріст приблизно 183 см. [153, с. 73].  

Період перебування західноукраїнських земель під владою Габсбургів 

практично не має жодної спеціальної вітчизняної праці, присвяченої 

австрійським урядуючим інституціям на Галичині, Буковині та Закарпатті 

[153, с. 211], де на тлі постійних змін організації державної влади в монархії 

сформувались особливості відбору до поліцейських структур.  

Ще за часів австрійської імперії найвищим органом австрійської влади, 

приміром на Галичині, було губернаторство, де існував п’ятий департамент 

поліційних справ. Його очильника обирав та звільняв особисто імператор.  

Згодом у середині XIX ст. із запровадженням інституту намісництва 

(штатгальтерей) замість губернаторства з’явилися відібрані міністерством 

внутрішніх справ начальники округів, які займалися з-поміж інших справ 

політичною поліцією та поліцією безпеки, жандармерією, або сільською 

поліцією, на підвладній території [153, c. 216]. 

Із централізацією австро-угорської поліцейської системи, наприклад, у 

Львові на зміну традиційному за магдебурзьким правом самоврядному 

начальнику міської сторожи, якого обирав магістрат, прийшли 

централізовані сили. Усіх поліційних чиновників, аж до найдрібнішого, 

особисто призначав імператор. Звичним критерієм для поліцейських-

високопосадовців, пов’язаним із відбором на поліцейську службу, є 
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дворянство або національність. Так, у Львові для єврейської дільниці 

відібрались поліційні ревізори з числа євреїв [273]. 

Правовою основою організації й діяльності міліції, у т.ч. відбору до неї, 

в Україні за доби Української Центральної Ради були здебільшого 

нормативні акти Тимчасового уряду. Це насамперед із незначними змінами і 

доповненнями – «постанова «Про засновування міліції» від 14 березня 

1917 р. й циркуляри МВС Тимчасового уряду щодо комплектування органів 

міліції, а саме «Про прийняття колишніх чинів на службу в міліцію» від 15 

березня 1917 р. та «Про осіб, які можуть увійти до складу міліції» від 22 

березня 1917 р. В основу організації міліції були покладені демократичні 

засади, ліквідовувалися класові перепони при її комплектуванні [33 , с. 20-

21].  

Відбір до Державної варти часів гетьмана Скоропадського на тлі 

суспільно-політичної кризи та війни своєю бурливою та швидкоплинною 

схожістю із нашою реальністю привертає до себе нашу увагу. 

Істотну добірку інформації, яка безпосередньо стосується правового 

інституту відбору, подано О.В. Тимощуком. Він виправдано характеризує 

грамотну політику відбору на прикладах надання переваги професійній 

компетентності, зниження антисемітських настроїв, створення 

координаційного органу варти з кадрової роботи, відкриття професійних 

курсів молодшого складу, прийняття законодавчої бази, зокрема закону від 

24 липня 1918 р. «Про порядок призначення осіб на урядову службу», та ін. 

Тобто на відбір впливали обставини кризи, в умовах якої робота була 

налагоджена. 

У ті часи серед біженців з Росії були колишні поліцейські службовці і 

офіцери, які в першу чергу ставали офірами диктатури пролетаріату. 

Більшість із біженців – професіонали, які займатися іншою справою 

неспроможні, через це вони охоче йшли служити в поліцейські, військові та 

інші структури Української Держави. Одним із шляхів їх відбору ставала 

співбесіда. При схваленні кандидатури за діловими і політичними якостями 
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фахівець отримував відповідне призначення в Києві чи в інших регіонах 

[388]. 

Головна увага зверталася на професійний досвід, фах та моральні 

якості кандидата. Компетентність службовця стала ще одним загальним 

принципом відбору. При цьому велике значення мала характеристика із 

попереднього місця служби, клопотання колишніх військових начальників, 

рекомендації Державного департаменту варти. Так, питання про прийняття 

на службу до варти звільненого в запас прапорщика В. Довгалюка було 

вирішено волинським губернським старостою на підставі позитивної 

характеристики. Натомість осіб, які не викликали довіру у департаментських 

урядовців, на службу в місцеві вартові підрозділи не приймали [388]. 

Наступний період – радянська Україна (1917-1991 рр.), протягом якого 

було запроваджено медичний огляд, утворено кадрові підрозділи, у т.ч. 

психологічна служба, які професійно займалися відбором, тощо. 

Головним критерієм відбору кадрів для органів робітничо-селянської 

міліції став класовий підхід. Зокрема, Інструкція про організацію робітничо-

селянської міліції встановлювала, що на міліцейські посади могли 

призначатися громадяни УРСР, які досягли 21 року, цілком грамотні, що 

користуються виборчими правами і визнають Радянську владу. Категорично 

заборонялося приймати на роботу у міліцію раніше засуджених або тих, хто 

перебував під слідством, осіб, які користуються найомною працею або 

живуть не на трудові доходи, службовців та агентів колишніх жандармських 

відділень та чинів поліції, служителів релігійних культів. Інструкція містила 

вказівки щодо призначення на посади завідувачів губернських управлінь 

міліції, начальників повітової та міської міліції та їхніх помічників. Згідно з 

інструкцією на ці посади могли призначатися тільки особи з відповідною 

підготовкою, віддані робітничому класу та біднішому селянству.  

У 1920-і рр. здійснювалися спроби комплектування кадрів органів 

внутрішніх справ на основі так званого «висуванства робітників та селян», 

яке було звгорнуто, наприклад, через значне погіршення матеріального 
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становища висуванця з переходом на роботу до ОВС.  

З моменту створення та функціонування органів міліції зарахування 

кадрів в ОВС провадилося не колегіальним методом, а переважно на основі 

«одноосібного вибору», тобто рішення про зарахування приймалося після 

бесіди начальника з кандидатом. «Одноосібний вибір», як свідчить історія, 

призводив до неминучих упущень та помилок у комплектуванні кадрами 

міліції. І тому з 1923 р. для усунення неминучих упущень, які притаманні 

«одноосібному вибору», було запроваджено комісійний порядок прийому до 

міліції, що передбачало поступове розширення кола перевіряючих і 

розповсюдження діяльності комісій на всі підрозділи міліції – від 

центральних до місцевих.  

За даними, що містять друковані джерела, декотрі комісії надзвичайно 

принципово та відповідально ставилися до відбору кадрів, але у багатьох 

місцях такі комісії існували лише на папері або зовсім не були створені. Крім 

діяльності комісій, у декотрих містах була спроба вжити науковий підхід до 

підбору кадрів. З метою відбору осіб, які дійсно професійно придатні до 

служби в міліції, запроваджувалися «психотехнічні випробування». Це були 

поодинокі спроби, хоча відмічалося, що серед працівників, направлених до 

тієї або іншої служби за висновками випробувань, відсіву з причин 

професійної непридатності не спостерігалося [208, с. 30-33]. 

Проте існуюча ідеологія стала на заваді розвитку науки педології, яка, 

по суті, використовувала психотехніку та була адміністративно заборонена 

[321, с. 173-175].  

Важливим етапом розвитку кадрової політики було прийняття ВЦВК і 

РНК РСФСР у 1925 р. «Положення про службу в робітничо-селянській 

міліції», яке запровадило низку заходів щодо так званого комплектування 

органів народної міліції. Основними принципами відбору на службу до 

робітничо-селянської міліції визнано: 1) перевірку знань кандидатів; 

2) визначення ступеня їх придатності до несення міліцейської служби; 

3) визначення рівня особистої відданості справі; 4) проходження 
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випробувального терміну; 5) переважний відбір на посади осіб, які пройшли 

дійсну військову службу в Червоній Армії. Але, незважаючи на демократичні 

засади комплектування міліції, нажаль, нормативні приписи щодо 

переважного призначення колишніх червоноармійців до лав міліції часто 

залишалися лише на папері. Як зазначалося у доповідний записці в ЦК 

ВКП(б), підготовленою комісією ЦКК у 1928 р. «у зв’язку з відсутністю 

необхідного організаційного зв’язку між органами міліції і військовим 

командуванням, комплектування здійснюється самопливом. Надмірна 

плинність кадрів змушує комплектувати за рахунок випадкового елементу… 

досить часто приймаються особи, які цілковито не задовольняють своєю 

освіченістю і розвитком вимог, що до них висуваються» [94, с. 29]. 

Зміцнення кадрів ОВС, поліпшення їх якісного складу вимагало 

подальшого вдосконалення діяльності кадрових структур, і у грудні 1936 р. 

було створено відділ кадрів НКВС СРСР, який здійснював добір. 

У зв’язку з тим, що значна частина працівників вже у перші місяці 

після початку ВВВ були призвані до діючої Радянської армії, якісний стан 

кадрів ОВС та стан відбору значно погіршився. Це спричинило те, що під час 

комплектування міліції часто допускалися відхилення від загальноприйнятих 

та обов’язкових вимог. На службу в міліцію приймали людей, які ні за своїм 

віком, ні за станом здоров’я або освіти не відповідали визначеним нормам. 

Серед працівників ОВС на цей час чимало було людей похилого віку, хворих, 

інвалідів. Переважна частина з числа прийнятих не мала елементарної 

професійної підготовки.  

Неналежний рівень професійної придатності кандидатів на службу в 

ОВС спричинив низку аналогічних проблем, що мали місце після 

громадянської війни. 

У 1985-90 рр. ОВС УРСР, як і в попередні роки, діяли у 

підпорядкуванні МВС СРСР. І хоча права МВС УРСР та УВС областей були 

дещо розширені, вони залишалися частиною загальносоюзної системи. Всі 

кардинальні питання щодо їхньої організації та діяльності (у т.ч. й роботи з 
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кадрами) вирішувалися у центральних союзних установах, що, своєю чергою, 

призвело до централізованого підходу до професійного відбору.  

Дослідженням професійного відбору в Україні останніх років даного 

періоду займалися такі вчені, як Є.А. Мілерян (1974), А.М. Карпухіна (1987), 

М.В. Макаренко (1985), М.С. Корольчук (1987). Однак, незважаючи на 

всебічний і докладний, на перший погляд, рівень дослідження вказаної 

проблеми, усе ж чимало важливих аспектів не знайшли належного 

опрацювання, принаймні щодо поліції. 

Важливі та більш сучасні історико-правові передумови розвитку 

правового інституту відбору можна виділити на етапі 1991 р. – 07.11.2015 р. 

Набула розвитку відомча нормотворчість шляхом видання 

нормативних документів, результатом якої стало прийняття вже не чинних 

відповідних наказів, наприклад, Інструкції про відбір кандидатів на службу в 

ОВС України, затвердженої наказом МВС від 31.01.1996 № 60 [135]. 

Однак, найбільш помітними у цей період подіями є активізація 

імплементації міжнародних норм, підвищення рівня забезпечення відбору з 

нормативного до нормативно-правового, яке охопило навіть використання 

поліграфа, введення стандартів державної служби тощо. Однак становлення в 

Україні інституту відбору до поліції помітно пожвавилося з 2015 року, 

характерними рисами якого стали реформи.  

На нашу думку, необхідність реформ визначена поглибленням наявних 

проблем, які також стосувалися відбору. На підтвердження маємо навести ще 

низку компетентних оцінок стану відбору на службу до ОВС: нормативне 

забезпечення системи професійного відбору кандидатів на службу в ОВС 

потребує негайних змін [301, c. 61-62]; непроведення відбору на наукових 

засадах [16, c. 194]; якісний відбір майбутніх професіоналів ОВС 

обумовлений тим, що сучасні правоохоронні проблеми спроможні 

вирішувати тільки фахівці-професіонали [208, c. 123-124]; відсутність єдиних 

ґендерно недискримінаційних умов прийняття на службу [155, с. 179-180]; 

неперегляд стану правового регулювання систем відбору осіб для виконання 
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управлінських функцій в ОВС України [160, с. 34-35]; неузагальнення 

позитивного досвіду організації роботи з відбору працівників ОВС [70, с. 20] 

та ін. 

Про масу інших проблем говорили й інші джерела. Приміром, Комісар 

з прав людини констатував актуальність відбору, на думку якого, слід 

звертати особливу увагу на повідомлення про протиправну поведінку в 

минулому і здатність особи контролювати себе у стресових ситуаціях [128, 

c. 7]. 

Іншим прикладом є оцінка, надана Харківським інститутом 

соціологічних досліджень на замовлення Центру Разумкова. Позицію 

потреби зміни систем відбору та підготовки висловили понад 61 % опитаних 

працівників міліції [342, с. 86]. 

Оцінений таким чином стан відбору на тлі інших проблем не сприяв 

зняттю критичної суспільної напруги після подій 2014 р. на Майдані 

Незалежності в м. Києві. Інакше, на нашу думку, була б виявлена масштабна 

підтримка Майдану з боку міліції. 

Тому цілком очікуваною стала недовіра населення до правоохоронців, 

рівень якої становив лише 3-5 відсотків. Після Революції гідності, за даними 

Інституту соціології НАН України, недовіра знизилася до 0,8 відсотка, а 

причинами такого рівня названі системні недоліки в ОВС [352]. 

Ще один детермінант підтвердження необхідності змін у відборі 

констатовано громадським аудитом фінансового, матеріально-технічного та 

кадрового забезпечення ГУМВС України у Львівській області [76, c. 3-4].  

Навести інші офіційні дані МВС України ми не можемо не з тієї 

причини, що не допитливі, а через те, що наш лист від 24.12.2015 до нього 

про надання інформації з комплектації ОВС у розрізі служб та 

територіальних підрозділів за останні п’ять років взагалі лишився без 

відповіді. Крім того, в іншому листі того ж департаменту на нашу адресу 

повідомлено, що документи, які характеризують стан дисципліни та 

законності серед особового складу, становлять внутрівідомчу службову 
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кореспонденцію (додаток А). 

Можливо це й не так потрібно, адже у Концепції першочергових 

заходів реформування системи МВС [352] опосередковано надано реальну 

оцінку стану відбору до міліції. І хоча авторами він безпосередньо не 

пов’язується із проблемами, які потребують розв’язання, оскільки оцінки в 

тексті немає. Але серед проблем, які потребують розв’язання у цьому 

документі, названо недосконалість системи організації управління ОВС та не 

відповідність реальним і потенційним загрозам національній безпеці системи 

центральних органів виконавчої влади з правоохоронними та 

правозастосовними функціями, діяльність яких спрямовується та 

координується Міністром внутрішніх справ. Зважаючи на те що відбір є 

складовою управління персоналом, а управління персоналом є складовою 

системи управління МВС України, то цілком логічним є висновок про те, 

наведені висновки щодо стану відбору є частиною проблем, які потребують 

розв’язання.  

Вищенаведені компетентні оцінки маємо доповнити тим, що реформи 

міліції були відділені від перебігу реформи державної служби. У жодному із 

опублікованих на сайті ВРУ [83] нормативно-правових документах, які 

стосуються не тільки відбору до поліції, але й взагалі поліції, ми не виявили 

навіть бланкетної норми з адміністративної реформи. І це при тому, що ще 

1998 року передбачався [409] організований відбір працівників з подальшою 

їх підготовкою до впровадження адміністративної реформи та роботи в нових 

умовах. 

На завершення заради об’єктивності відмітимо, що врешті-решт 

вирішальними для започаткування справді поліційного відбору стали 

загальні підходи до реформування системи МВС, які фактично містять у собі 

ряд положень, що називають «європейськими стандартами», зазначеними в 

наведеній концепції реформування ОВС [352], які нагадують настанову з 

демократичних основ поліцейської діяльності [150]. 

Цьому також з 2009 року передувала розробка та надходження до ВРУ 
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6 законопроектів. Значним досягненням став Закон України «Про 

національну поліцію», завдання щодо його розробки передбачалось 

програмою та стратегією діяльності Уряду [281]. Визначальним у цьому 

законі (порівняно з розд. IV [112]) є закріплення значної кількості норм 

матеріального та процесуального права щодо відбору в поліцію.  

Однак і цей закон зазнав критики через залишення кількох проблемних 

положень законопроекту, які були сформульовані в тексті розробленого 

громадськістю законопроекту № 1692-1. На відміну від громадського, 

Урядовий законопроект не передбачає обов’язковості конкурсного добору 

керівників і персоналу поліції. Виняток становить процедура вступу на 

поліцейську службу. Не передбачалось обов’язкової присутності 

представника адвокатури ні в Поліцейській, ні в атестаційній комісіях, 

призначених для конкурсного відбору та атестації працівників поліції. 

Громадський законопроект готувався з точки зору забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина, урядовий – з точки зору відомства [123, с. 36]. 

Таким чином, в останній період відбулося становлення правового 

інституту відбору в поліцію активно та з урахуванням низки визнаних світом 

поліцейських демократичних основ, але не гармонійно – у відриві від 

концепції адміністративної реформи.  

 

 

1.2. Сучасний стан відбору осіб, які вперше приймаються на 

службу в Національну поліцію України, та його нормативно-правове 

забезпечення 

 

Сучасний стан відбору в поліцію можна характеризувати критеріями 

звітності МВС або ж оцінками суспільних відносин та станом їх нормативно-

правового забезпечення. Однак передусім доцільно оговорити те, що критерії 

для оцінки відбору не використано через їх відсутність у концепції 

реформування та в МВС України, а тому ми проаналізували низку інших 
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джерел. 

Аналіз ускладнено невідкритістю МВС у наданні інформації. Зокрема, 

профільне міністерство з невідомих причин не надало запитувану нами 

інформацію щодо кількості кандидатів на службу в поліцію та проходження 

ними відбору. Так, ДКЗ НПУ повідомило, що інформації, яку ми запитували, 

не передбачено [198]. На таку відповідь одразу зауважимо, що у запиті нас не 

цікавило нормативно-правове регулювання звітності, а лише цифри, 

підрахунок і оприлюднення, що не заборонено в державі. Одночасно Міністр 

внутрішніх справ України користується інформацією щодо кількості 

кандидатів на службу в поліцію та проходження ними відбору [1].  

Отже, вищенаведене свідчить про відсутність в МВС єдності способів 

відкритості інформації, що не сприяє позитивній оцінці сучасного стану 

відбору.  

Звісно ми допускаємо, що непередбачення збирання, зберігання та 

узагальнення в НПУ інформації, яку ми запитували, сталося внаслідок 

дестабілізації при створенні нового порядку відбору. На підтвердження цього 

наведемо приклад судження фахівця про дестабілізацію. Так, А. Леухіна 

стверджувала, що «создана новая модель отбора полицейских, которая 

сейчас тестируется. … Самые интересные дискуссии – о том, каким должен 

быть новый полицейский, – происходили в рамках комиссий, состоящих из 

сотрудников Министерства, психологов, представителей 

неправительственных организаций, международных организаций» [194, 

с. 57]. 

На підставі аналізу перебігу відбору до патрульної поліції, бюро 

протидії наркозлочинності, кіберполіції та підрозділу поліції особливого 

призначення КОРД спробуємо охарактеризувати сучасний стан відбору в 

поліцію. 

Так, у січні-лютому 2015 р. початок відбору в патрульну поліцію став 

першим кроком у втіленні положень Концепції реформування. Географія 

відбору кандидатів охопила не тільки м. Київ, міста обласного значення, але 
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й інші міста України (Бориспіль, Краматорськ, Кременчук, Кривий Ріг, 

Мукачево, Северодонецьк тощо) [27]. 

Практикувалося заповнення анкет на участь у відборі через веб-

можливості, у результаті чого понад 60 % анкет подано на сайті МВС. Але 

чинним законодавством це не передбачено, що потребує доопрацювання. 

У середньому на 1 місце претендувало 18 осіб, а за нашими 

підрахунками, це понад 220 тис. осіб. Найбільше бажаючих зафіксовано у 

Вінниці, Житомирі, Івано-Франківську та Черкасах, а найменше у Запоріжжі, 

Кривому Розі, Маріуполі та Сєверодонецьку.  

Кандидати проходили тест загальних навичок, перевірку стану 

здоров’я, фізичної підготовки, психологічне тестування та співбесіду.  

Усього ж пройшло відбір і вже працює або навчається 12680 осіб, з 

яких кожна третя жінка, кожна друга з вищою освітою та кожна тринадцята 

особа з числа діючих на момент відбору працівників міліції. 

Найвища питома вага жінок серед тих, хто пройшов відбір, в Ужгороді, 

Мукачевому,  Івано-Франківську та Сумах, а найменша – у Києві, 

Краматорську, Слов’янську та Харкові. З вищою освітою найбільша питома 

вага осіб, що пройшли відбір, у Харкові та Миколаєві, найменша – у 

Маріуполі, Северодонецьку (включно з Лисичанськом та Рубіжним). Також 

після відбору серед складу осіб, які вже працюють або навчаються в 

патрульній поліції, найбільша питома вага осіб працюючих міліціонерів 

виявилася у Борисполі, Запоріжжі, Краматорську, Кременчуці, Миколаєві та 

Слов’янську, а найменша – у Києві, Сумах та Маріуполі.  

Станом на 30.05.2016, за даними патрульної поліції, її підрозділи 

працюють в усіх областях та 32 містах [277]. 

На нашу думку, першочерговість відбору в патрульну поліцію 

тактично є доцільним з огляду на те, що суспільство прагнуло 

якнайшвидших змін, а патрульна поліція є службою, діяльність якої, по суті, 

пов’язана з протидією правопорушенням у громадських місцях, тобто 

патрульна поліція діє ніби у всіх на виду. Тому суто на психологічному рівні 
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людина в силу, наприклад, зорового пізнання світу, зустрічаючи частіше 

поліцію на вулиці, може робити висновок про те, що в правоохоронному 

напрямку щось відносно швидко змінилося на краще. Звідси виникає ліміт 

довіри владі, а тому за даними соціологічних опитувань [127, c. 33] та індексу 

реформ [130] зроблене оцінено позитивно.  

Проте, заради об’єктивної оцінки стану відбору до патрульної поліції 

доцільно наводити не лише позитивні характеристики. Щодо цієї служби 

поліції слід оговорити її протидію правопорушенням, а також зазначити на 

на негативних тенденціях у питаннях, пов’язаних з прозорістю відбору та 

його нормативно-правовим забезпеченням.  

З приводу протидії патрульною поліцією правопорушенням зазначимо 

таке. Наразі повідомлення у ЗМІ про позитивні випадки встановлення осіб, 

які вчинили злочин, за «гарячими» слідами [62], як і про негативні [54], ще не 

створюють повної картини стану ефективності такого відбору сьогодні, але 

виявляють проблемні питання відбору.  

За відсутності офіційної статистики, керуватись тим, що у ЗМІ 

оприлюднюється інформація про НПУ у розрізі окремих патрульних 

підрозділів доцільно лише за певних умов. Наведену тезу ілюструє приклад 

висвітлених патрульною поліцією даних по м. Києву, які представлено в ЗМІ, 

де не висвітлено кількість зареєстрованих чи нерозкритих злочинів або 

скоєних на маршруті патрулювання, а також відсутні дані про тенденції 

[396]. В інфографіці ми не можемо стверджувати про прямий зв’язок зусиль 

патрульних із зростанням кількості злочинів, розкритих за «гарячими» 

слідами. Крім того, у чинному законодавстві відсутнє явище розкриття за 

«гарячими» слідами, яким апелюють і в Одесі [346]. Взагаліо, відсутність 

офіційної звітності щодо протидії злочинності з урахуванням дій нового 

персоналу характерна і для інших підрозділів поліції, де розпочато відбір. 

Таким чином, про оцінку відбору в аспекті репрезентативності 

порівняння із станом правопорядку на вулицях слід говорити лише, коли ця 

служба пропрацює достатньо, спираючись на комплекс належних показників.  
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Тепер маємо безпосередньо розглянути негативні випадки та тенденції, 

пов’язані з відбором кандидатів на службу до патрульної поліції. 

У серпні 2015 року під час ВЛК у Луцьку кандидатці О. Сідімянцевій 

поставлено висновок «непридатний» [147]. Кандидатка, вважаючи висновок 

необ’єктивним, повторно пройшла відповідні обстеження в іншій медичній 

установі. У поліклініці намагалися розібратись у правомірності висновку 

ВЛК, за яким її визнано непридатною з двох причин: підозра на анемію 

легкого ступеня та «неправильний прикус». 

Вислухавши доводи кандидатки, начальник ВЛК, обурений резонансом 

у ЗМІ, але оволодівши собою, проявив, на її думку, ще й необізнаність у рівні 

лейкоцитів та тромбоцитів, що було нею помічено. Кандидатці вдалось на 

підставі документів іншої медичної установи про рівень гемоглобіну 

спростувати анемію легкого ступеня.  

Іншу причину непридатності їй не вдалося спростувати, хоча вона 

дійсно мала спадковий неправильный прикус без функціональних порушень. 

Також уроджений характер неправильного прикусу було підтверджено 

стоматологом у присутності куратора патрульної служби в Луцьку та 

начальника ВЛК.  

Кандидатка навела як аргумент законодавчий акт (п. б) ст. 53 [294]). За 

його нормою для непридатності мала бути діагностована «щелепно-лицьова 

аномалія (крім уроджених вад розвитку), інші хвороби та стани зубів і 

їхнього опорного апарату, хвороби щелеп: б) з помірним та незначним 

порушенням дихальної, нюхальної, жувальної, ковтальної та мовної 

функції».  

На думку кандидата, це мало б спростувати висновок, але їй були 

надані пояснення до пункту б) ст. 53 Порядку, де йдеться про таке: при 

аномалії прикусу 2-3 ступеня з роз’єднанням прикусу більше 5 міліметрів або 

з жувальною ефективністю менше 60%, кандидат не придатний. У неї 

зафіксовано роз’єднання прикусу на 7 міліметрів при уродженій ваді 

розвитку, що робило її придатною за п. б) ст. 53 Порядку, але жувальний 
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прикус не перевірено. Врешті-решт усі разом констатували розбіжність між 

п. б) ст. 53 Порядку та поясненнями до нього у частині відсутності у 

поясненнях посилання на вроджені вади розвитку. У зв’язку з цим їй 

рекомендували звернутися за роз’ясненнями до МВС, а висновок з однієї 

підстави лишився у цілому без змін. 

Отже, маємо відмітити готовність державної установи переглядати своє 

рішення, констатувати розбіжності та діяти у межах правового поля. Однак, 

робимо загальний критичний висновок для медичних послуг через неетичну 

поведінку начальника ВЛК, помилку у діагностиці, а також перекладання на 

кандидатку необхідності з’ясування суті розбіжності. 

У вересні 2015 року з причини непрозорості відбору до начальника 

УМВС України в Закарпатській області направлено колективне звернення 

учасників відбору, які не пройшли відбір [266]. 

Автори звернення надали загальну інформацію про те, що загальний та 

поетапний рейтинг періодично не публікувалися, їх не ознайомили з 

порядком відбору. Нарікали на те, що були свідками, коли конкуренти, 

показавши гірші результати, стали до навчання, а краще підготовлені 

зараховані до резерву або отримали відмову. Сумнів викликало проведення 

ВЛК поліклінікою УМВС, а не незалежною установою. Не було зворотного 

зв’язку із комісіями та учасниками відбору. Іншими словами, висловлено 

недовіру старій системі МВС, на якій частково побудовано відбір на службу 

до патрульної поліції. 

Із скаржниками зустрівся один із народних депутатів України і попри 

його непереконливі, на думку скаржників, відповіді, надав певну інформацію 

та навів ряд прикладів.  

Однією з тез у його виступі було пояснення неможливості 

оприлюднення рейтингу. Проте цей депутат, на нашу думку, все ж таки не 

врахував вимог чинного законодавства та практику інших органів влади. На 

його думку, публікувати рейтинги – це порушення Закону України «Про 

захист персональних даних». 
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З його обґрунтуванням ми не згодні і маємо свою позицію тому, що є 

законна можливість отримати дані при зверненні до УМВС України в 

Закарпатській області. На нашу думку, в Україні передбачено право суб’єкта 

персональних даних, яким є фізична особа, персональні дані якої 

обробляються, на доступ до своїх персональних даних (п.3 ч.2 ст.8 [98]). А 

тому стає незрозумілим, чому кожному з кандидатів не присвоєно унікальні 

ідентифікаційні номери або логіни, як це зроблено під час відбору до органів 

прокуратури [399] чи НАБУ [68].  

Іншою тезою в інформації народного депутата України було 

повідомлення про те, що рейтинг формується на засадах ст.ст. 17-18 Закону 

України «Про міліцію», а також, виходячи з наказу МВС України № 10, інші 

реквізити якого не конкретизував.  

Аналізуючи інформацію про нормативно-правове забезпечення відбору 

до патрульної поліції, маємо зауважити, що на той період ці статті 

регламентували прийняття на службу до міліції, а новий Закон України «Про 

національну поліцію» ще не діяв. Тобто за логікою народного обранця 

виходить, що відбір до НПУ відбувся на підставі Закону України «Про 

міліцію».  

Крім того, назва наказу МВС України № 10 дск відсутня у розділі 

доступу до публічної інформації [278] на сайті МВС та НПУ, що, дійсно, 

вказує на непрозорі умови відбору.  

Ще один із наведених народним депутатом України прикладів 

стосувався цікавого випадку. «От пройшов кандидат усі етапи, має найвищий 

рейтинг, але спецкомісію не пройшов: має судимість або, наприклад, 

вдається до насилля у родині», – пояснював Мустафа Найєм. На запитання, 

чому ж спеціальною комісію це не було здійснено ще на етапі прийняття 

анкет і при попередньому відборі, у куратора знову знайшлася відповідь: 

патрульну поліцію на Закарпатті фактично створювали «з колес» [266]. 

Виходить, що кандидата безпідставно обнадіяли і той змарнував свій час.  

На нашу думку, за сучасного рівня інформаційного забезпечення МВС 
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подібний приклад не повинен повторюватися, для чого необхідно 

доопрацювати цей напрямок. 

Про ще один випадок на Закарпатті повідомила кандидат на службу до 

Національної поліції та Ужгородська активістка, представниця Фундації 

регіональних ініціатив Ю. Дуб. На її думку, непрозорість та необ’єктивність 

відбору проявилась у вигляді неоприлюднення проміжних звітів про хід 

відбору з інформацією про причини непроходження чи зарахування 

нормативів тощо [223]. 

Інший масштабний за непрозорістю випадок зафіксовано у відборі до 

патрульної поліції м. Миколаєва. Зокрема, у жовтні 2015 р. на адресу МВС 

України пролунала резонансна критика від колишніх кандидатів після 

відбору до патрульної поліції. Її суть зведена до непрозорості проведеного 

відбору: незнання того, хто прийняв остаточне рішення, та відсутність 

інформації про остаточні критерії відмови. Крім того, під час фінальних 

співбесід кандидатам повідомляли, що рекомендують того чи іншого до 

зарахування. Однак з електронної адреси komisia@mvs.gov.ua деяким із них 

надійшли протилежного змісту листи із подякою та застереженням від участі 

в конкурсі протягом півроку [263]. Подібного застереження не передбачено 

законодавчо. І якщо це несправедливо обґрунтовано, то це є нерівністю умов 

при конкурсі на державну службу! 

Майже аналогічні критичні повідомлення активно обговорювали у 

соціальних мережах, де в коментарях користувачами висловлюються думки 

та задаються питання, які їх турбують.  

Наприклад, користувачем «Ксения Савченко» [187] прокоментовано 

випадок, коли її знайомий Трегуб Артем Миколайович пройшов співбесіду в 

м. Дніпропетровську, отримав електронний лист запрошення на навчання, 

звільнився з роботи, але йому по телефону повідомили, що сталася технічна 

помилка і він не проходить співбесіду. Така ситуація, на їхню думку, 

розцінена як корупційна. 

Взагалі питаннями, що турбують користувачів соціальних мереж, є: 
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нерозуміння причин непроходження відбору та неотримання запрошення до 

лав поліції [361]; інстанція, до якої можна звернутись, якщо пройдено 

співбесіду, але не отримано відповіді [224; 451]; додатковий набір з числа 

тих, хто пройшов співбесіду [45; 375]; статистичні дані про представників 

різних професії, які пройшли відбір [355]; кількість колишніх працівників 

міліції, у т.ч. ДАІ [72]; майбутня заробітна плата [43] та ін. 

У середні жовтня 2015 р. розпочався відбір кандидатів на службу до 

кіберполіції. Планувалося набрати близько 400 працівників, серед яких – 187 

інспекторів і 39 спеціальних агентів інформаційних технологій [211]. У перші 

дні відбору кількість кандидатів становила 9 осіб на місце [212]. І це при 

тому, що висувались додаткові вимоги до кандидатів, як то знання іноземних 

мов або ІТ-навички та інші, що обумовлені специфікою майбутньої 

діяльності.  

Згідно із концепцією створення кіберполіції на службу до неї можна 

було потрапити через переатестацію або через всеукраїнський конкурс [299]. 

Cлід зазначити, що відбір на службу до кіберполіції проводився лише у 

визначених кількох обласних центрах, а інформація про вакансії, як і 

патрульній поліції, була оприлюднена [374]. Для зручності кандидатів 

організовано телефонний зв’язок та створено електронну скриньку, а також 

проводилась роз’яснювальна робота у соціальних мережах. Передбачено 

було подання он-лайн анкет [354]. 

Загалом, спостерігалися незручність прибуття на відбір через 

централізацію не по областях [38], раптовість викликів кандидатів, що 

перебували на значній відстані від центру відбору [441], замалий строк для 

отримання медичної довідки [357], ненадходження відповіді [269, 345] та ін. 

Наприкінці жовтня 2015 р. розпочато відбір на службу до Бюро 

протидії наркозлочинності при МВС України [376], на який були запрошені 

як цивільні особи, так і досвідчені працівники міліції. Відбір стосувався 

майбутніх оперативних співробітників (агентів) та аналітиків. На 600 посад 

претендувало у середньому 18 осіб на місце [222] із усієї України та 
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планувалось відібрати до 20 % діючих працівників міліції.  

Перші кандидати були працівниками міліції, які проходили 

переатестацію [398]. У січні 2016 р. запрошено до участі у відборі на посади 

державних службовців осіб із числа учасників АТО, які отримали поранення 

і частково втратили працездатність [291].  

Порівняно з відбором до патрульної поліції, відбір у Бюро протидії 

наркозлочинності при МВС «ускладнений» професійним тестуванням [395], 

тестом благонадійності, розробленим ізраїльськими фахівцями, і 

наркологічним тестом, а також підвищеними вимогами з фізичної 

підготовки. 

Однак, процес відбору затягнувся з жовтня 2015 року до сьогодні, що 

стало предметом критичних обговорень у соціальних мережах, наприклад, з 

боку користувачів О. Білич та І. Мазанко на сторінці Департаменту протидії 

наркозлочинності НПУ у Facebook [66]. І справді, на наш погляд, підстави 

для критики є. Адже, окрім затягування конкурсу порівняно з патрульною 

службою, маємо відмітити ще й систематичну відсутність інформації про 

його перебіг (наприклад, лише констатувався некомплект у 25 %) [401]. 

Також у жовтні 2015 р. стартував відбір до КОРД у складі кримінальної 

поліції, який першочергово орієнтований на бійців добровольчих батальйонів 

особливого призначення МВС, спецпідрозділів «Сокіл», «Грифон», міліції 

особливого призначення та патрульних поліцейських [145], а потім – на всіх 

бажаючих [95]. Для зручності працівникам міліції повідомлялось про 

узгодження відбору з їх задіянням в АТО [71] та атестацією [73].  

Кількість претендентів на одне місце у 1200 посад склала 6 осіб [73]. 

Претендентів перевіряли на причетність до сепаратизму, кримінальне 

минуле, у т.ч. до злочинів під час подій лютого 2014 року в Києві [145], 

залежність від наркотиків або алкоголю, схильність до розголошення 

службової інформації.  

Заявлено про новітні практики відбору [64]. Передбачено вправи 

різного ступеня складності – залежно від того, до якої групи потрапить той 
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чи інший кандидат [144]. Кандидатів поділено на три категорії, а саме: бійці 

штурмового взводу, працівники другої групи здійснюватимуть фізичну 

охорону, третьої – охорону громадського порядку [146; 399; 400]. 

Ще однією характеристикою сучасного стану відбору до поліції є те, 

що кандидати підпадають під корупційні ризики. Одним із прикладів є 

випадок, коли у Полтаві на хабарі затримали лікаря, який проводив огляд 

кандидатів до поліції та обіцяв надання позитивного висновку щодо 

придатності до служби за станом здоров’я [397]. Цей приклад змушує і 

надалі передбачати антикорупційні правові механізми, пов’язані з відбором. 

Станом на 19.02.2016 у єдиному реєстрі судових рішень відсутні 

постанови у адміністративних справах щодо відбору на службу до патрульної 

поліції, бюро протидії наркозлочинності, кіберполіції та КОРД, на відміну 

від відбору до прокуратури, який проходить у межах однієї правоохоронної 

реформи, де за нашими підрахунками більше 20 постанов судів. 

Отже, у загальному вигляді сучасна проблема адміністративно-

правового забезпечення відбору кандидатів на службу в Національну поліцію 

полягає у значному розриві між суспільними відносинами, де стрімко 

виникли оновлені вимоги суспільства щодо правоохоронного органу, та 

неадекватно реалізуються можливості МВС. Сюди необхідно додати ще й не 

подолання розриву у нормативно-правовому забезпеченні. Тому маємо 

можливість вирішити спочатку описаний стан справ у науковому плані. 

Насамперед доцільно визначити саме поняття «нормативно-правове 

забезпечення відбору до Національної поліції» та навести аргументи на 

користь його вживання. 

При визначенні змісту поняття «нормативно-правове забезпечення» 

дехто з авторів інколи ототожнює правове забезпечення із нормативно-

правовим чи законодавчим [69; 435]; подеколи має на увазі нормативно-

правове регулювання [33; 153; 189], а не власне забезпечення.  

З цього приводу зазначимо, що право не завжди зведено до норм. 

Окрім них, право несе в собі суб’єктивні права та природне право. У такому 
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разі функціональність норм полягатиме у тому, щоб матеріальну соціально-

правову потребу відбору перетворити на суб’єктивне право, тобто так звану 

матеріальну або ж юридичну форму можливих благ. Отже, право включає в 

себе сферу не тільки належного (індивідуальні чи нормативні приписи й 

рішення), а й сущого (реальне виконання обов’язків або користування 

юридичними можливостями).  

Таким чином, якщо йдеться про «правове забезпечення відбору до 

Національної поліції», то маємо на увазі не лише нормативну складову цього 

явища, а й маємо розглядати вплив, зворотні зв’язки та перетворення 

суб’єктивного та природного права.  

Дефініція «нормативно-правове забезпечення відбору до Національної 

поліції» включає в себе його регулювання і виконання права як засобу 

управління щодо відбору до Національної поліції. Воно також розуміє під 

цим участь у пошуку шляхів удосконалення вже існуючих та створення 

правових норм, необхідних для виконання принципово нових завдань у сфері 

відбору до Національної поліції. 

Нормативно-правове забезпечення відбору осіб, які вперше 

приймаються на службу до НПУ – процес створення і підтримання 

уповноваженим суб’єктом у необхідних межах конструктивних 

організаційно-функціональних характеристик системи відбору осіб, які 

вперше приймаються до поліції, за допомогою регулюючого впливу 

нормативно-правових засобів. 

Також слід зупинитись ще на одному аспекті, який стосується 

вживання дефініції «законодавче забезпечення відбору на службу в 

Національну поліцію». Якщо використовувати цей термін із законодавчою 

складовою, то це буде більш вузьке його вживання, адже він охоплює лише 

закони, які у вітчизняному праві, виступаючи у ролі регулятора, здебільшого 

регламентують матеріальні норми права і наслідують зазвичай усталеність 

відносин, які створило суспільство. У цьому сенсі суспільні відносини у 

досліджуваній сфері є багатоплановими і знаходять своє відображення ще й у 
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концепціях, стратегіях, стандартах, планах. Отже, спектр правових засобів не 

зводиться нами лише до законів. Саме тому використання дефініції 

«нормативно-правове забезпечення відбору на службу в Національну 

поліцію» чітко передає зміст та сутність досліджуваної нами проблеми – 

врегулювання суспільних відносин у сфері відбору на службу в Національну 

поліцію за допомогою правового інструментарію.  

Фундамент нормативно-правового забезпечення відбору в поліцію 

становить вироблення та підтримання для нього нормативно-правової бази як 

правового засобу досягнення реального порядку відбору в поліцію. За такої 

умови правова норма моделює як сам порядок відбору на службу в 

Національну поліцію, так і його підсистеми, нормування та конфігурацію їх 

організаційних, функціональних та інформаційних структур.  

Вихідними та координаційними правовими даними для 

функціонування системи відбору в поліцію є Основний закон України, 

закони та підзаконні нормативно-правові акти, які встановлюють функції та 

завдання суб’єктів забезпечення відбору в поліцію як у загальному, так і 

конкретному напрямку, для різних підсистем та рівнів управління, у т.ч. для 

нормативного забезпечення.  

Суб’єкти забезпечення відбору в поліцію не лише застосовують норми 

права, але й вони уповноважені видавати відомчі нормативні акти на 

виконання чинного законодавства.  

На теперішній час з урахуванням того, що в оновленому порядку 

проведення конкурсу на державну службу [246] відсутня норма загального 

характеру про врегулювання питання розробки порядку відбору в органах 

державної влади з урахуванням типового положення, попередній порядок діє 

виключно на органи місцевого самоврядування на підставі норми 

спеціального характеру або ч. 13 ст. 51 та ч. 5 ст. 52 [99], МВС уповноважено 

приймати власні нормативні акти з відбору. Це, на нашу думку, без 

узгодження з НАДС може поглибити розрив та нагадуватиме ситуацію 1990 

років, коли при інституюванні корпусу державних службовців були відсутні 
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справедливі та однотипні правила, що мають враховувати специфіку органу 

державної влади.  

 Отже, нормотворча діяльність суб’єктів сил забезпечення відбору на 

службу в Національну поліцію виступає як конкретна форма управління 

відповідною системою, так і форма заповнення прогалин правового 

забезпечення, що виникають через недостатню реалізацію правотворчості.  

Для нормотворчості використовується ціла система нормативно-

правового забезпечення відбору в поліцію, яка являє собою сукупність 

законів та підзаконних нормативно-правових актів, що утворюють правове 

поле для втілення у реальність призначення іншої системи або системи 

відбору в поліцію. 

Нормативно-правове та нормативне забезпечення відбору в поліцію 

ускладнюється ще й тією об’єктивною обставиною, що статус Національної 

поліції та його підзаконні процесуальні особливості діяльності лише 

формуються, а сукупності норм права, які регламентують відбір у поліцію, 

лежать у межах різних галузей права (конституційне, адміністративне) та 

сферах управління (соціальній, адміністративно-політичній) тощо. Маємо тут 

пам’ятати і про те, що в основному служба в поліції прирівнються до 

державної служби, а тому нормативно-правове забезпечення відбору в 

поліцію залежне від законодавства про державну службу. 

Якщо всі нормативно-правові акти узагальнити, то можна вивявити, що 

вони відрізняються один від одного за різними ознаками – юридичною 

силою, суб’єктами правотворчості, назвою, порядком прийняття тощо, але у 

них є відповідні норми права, що у сукупності становлять інститут відбору в 

поліцію.  

На прикладі поділу за юридичною силою, як достатньо вживаного 

поділу в адміністративному праві під час розгляду нормативно-правового 

забезпечення, розглянемо нормативно-правові акти за такими групами: 

конституційна, законодавча та підзаконна. 

В основі конституційної групи лежать норми Конституції України 
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[177], як норми основи та норми прямої дії, тим самим посідаючи провідне 

місце у правовому забезпеченні прав людини, регулюванні організації і 

діяльності як органів державної влади взагалі, так і НПУ зокрема. Стосовно 

нашого предметау дослідження – це норми, які встановлюють право доступу 

до державної служби (ч. 2 ст. 38 [177]) та обов’язок органів державної влади 

діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України (ч. 2 ст. 19 [177]).  

В основу законодавчої групи покладено сукупність норм права, які 

містяться у різних законах, значення якого ми вживаємо у цьому випадку 

узагальнено. Під законом розуміємо усі нормативно-правові акти, що мають 

його силу, у т.ч. міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 

ВРУ. До цієї групи законів належать законодавчі акти України загального 

[98; 105; 107; 109; 111; 326 і т.д.] та спеціального характеру [99]. 

Характерною тенденцією у спеціальній підгрупі є законодавче 

регулювання матеріальних та процесуальних норм відбору, що 

спостерігається щодо державних службовців інших правоохоронних органів, 

наприклад, державного бюро розслідувань [103] чи НАБУ [106]. 

До третьої групи належать відповідні підзаконні нормативно-правові 

акти Уряду України та Президента України, у яких регламентуються 

конкурсний відбір, система управління якістю, спеціальна перевірка тощо 

[315; 351; 408; 410].  

Не менш значну роль відіграють або відігравали у регулюванні накази 

МВС, які деталізують порядок відбору [235; 237; 239; 241; 242; 245; 248]. 

Говорячи про нормативно-правове забезпечення, ми не могли обійти 

увагою альтеративні погляди на нього у вигляді проектів нормативно-

правових актів. А тому розглянули єдиний оприлюднений проект Типового 

порядку проведення конкурсу на службу до Національної поліції України 

[390]. У даному проекті визначалися умови та порядок конкурсу на 

заміщення вакантних посад молодшого складу НПУ із числа осіб, які 

приймаються вперше. Із його аналізу вбачається, що провідних рис у цьому 
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проекті багато, серед яких схожість із вимогами НАДС, запровадження 

відеоспостереження, отримання інформації через Інтернет, обговорення 

кандидатів у режимі он-лайн, можливість використання поліграфа і т.п. 

Проте є ряд напрямків для вдосконалення. Так, наш підрахунок строків 

конкурсу свідчить, що вони можуть розтягуватися від 50 днів, тоді як 

раціональна вимога громади – оперативно протидіяти злочинності і щоб було 

кому захистити, а проблема керівника – некомплект, який повільно 

заповнюється за таких строків.  

Інший приклад – прийняття рішення, що проводиться негайно після 

завершення співбесіди, а результати конкурсу оприлюднюються протягом 24 

годин після складання протоколу шляхом розміщення у друкованому вигляді 

відповідної інформації на інформаційних стендах у доступних для загального 

огляду місцях, а також на офіційному веб-сайті органу (підрозділу) 

Національної поліції. Проте залишилися невизначеними строки від 

попереднього етапу та строки складання протоколу і його підписання. 

На нашу думку, було б краще, якщо автори використали подання анкет 

через Інтернет із статистичним узагальненням, рекрутингові агентства, 

обов’язкову участь громадської ради (досвід НАБУ), а також перелічили б 

конкретні підстави відмови та доробили єдину термінологію, що відповідає 

чинному законодавству (наприклад, у проекті використовують термін 

«претендент», а не «кандидат» і т.п.). Крім того, доцільно прозоро визначити 

усі строки відбору, особливо щодо «своєчасності» повідомлення про 

прийняте комісією рішення щодо допуску до складання іспитів та 

проходження співбесіди, що з побутової точки зору дуже важливо для 

кандидатів з інших населених пунктів, проживання яких не оплачується. 

Існує ще одна група актів, що не належить до нормативно-правових 

актів, але встановлює внутрішній порядок МВС, який впливає на відбір в 

поліцію, наприклад, наказ МВС України від 31.05.2001 № 010 «Про 

затвердження Інструкції про порядок відбору, вивчення, проведення 

спеціальної перевірки відносно осіб, які приймаються на службу в органи 
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внутрішніх справ України» або інші накази [244]. На нашу думку, ці 

нормативні акти також мають бути переглянуті через їхню застарілість. 

Вивчення застосування норм вже нечинних наказів МВС [135; 243; 

246], при порівнянні їх із сучасними відповідними наказами, виявили той 

факт, що раніше не відбувалася їх реєстрація в МЮ, адже вони не містили 

норм права, що породжували чи припиняли правовідносини.  

Крім того, велику частку відомчих нормативних актів становлять 

індивідуальні акти, як то наказ про початок конкурсного відбору, про склад 

комісій тощо. 

Останніми роками значне підвищення вимог до державної служби 

зумовило необхідність не тільки суворої регламентації державно-службових 

відносин в ОВС, але й підняття її на нові стандартів якості або ISO [78; 80; 

214; 365]. Щодо їх застосування маємо погодитись із позицію М.М. Дивака, 

який зробив висновок про доцільність деталізації положень цих стандартів в 

кадровому забезпеченні ОВС [69, c. 221]. 

Тенденцією 2015 року стало запровадження незалежних та самостійних 

рекрутингових центрів не у складі НПУ. За ідеєю їхніх творців, основною 

метою центрів є відбір кандидатів до поліції і технічна допомога в атестації 

[179]. 

Таким чином, весь комплекс відносин, що виникає у відборі в поліцію, 

підпадає сьогодні під регулюючу дію права. 

На нашу думку, виключно законодавчою сферою на першопочатковому 

етапі реформи мають бути охоплені акти, що стосуються матеріальних норм 

права, а за допомогою підзаконних актів лише наразі доцільно 

конкретизувати законодавчі приписи та порядок їх виконання. Це надасть 

змогу швидше реагувати на зміни в поведінці сторін досліджуваних нами 

суспільних відносин.  
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1.3. Поняття та характеристика відбору осіб, які вперше 

приймаються на службу в Національну поліцію України 

 

Поняття відбору осіб, які вперше приймаються на службу в НПУ, є 

основним, від змісту якого залежить правовідносини у сфері державної 

служби особливого характеру, що регулюються законодавчим масивом 

різних галузей права. Ця дефініція є системоутворюючою для подальшого 

розвитку як цілісної законодавчої бази, так і для її внутрішньої синхронізації.  

Стосовно нашого предмета дослідження не містять інформації про це 

поняття і поліцейські енциклопедичні джерела [215]. Такий стан пояснюється 

новизною дослідження. Саме тому у даному підрозділі дисертації ми націлені 

на нове знання про відбір до НПУ, як складову характеристику його 

адміністративно-правового забезпечення. Для досягнення цієї мети слід 

з’ясувати значення та навести ознаки низки термінів, а саме «відбір» та 

«відбір кандидатів на службу в національну поліцію». Відтак з’явиться нове 

поняття як не механічна сума певних ознак, а органічна єдність, цілісна 

система різних нерозривно пов’язаних одне з одним визначень [13, с. 52].  

Брак наукових публікацій з питання, що розглядається, спонукає 

вивчити наближені дефініції не тільки серед наукових праць, присвячених 

адміністративно-правовій проблематиці, але й у законодавстві, 

правозастосовній практиці чи інших джерелах. У зв’язку з цим звернемось до 

праць з адміністративно-правової проблематики та суміжних галузей наук. 

Зокрема, вбачаємо потенціал у доктринах адміністративного права та 

державного управління, тісний зв’язок яких був у донедавна спільній 

науковій спеціальності. Єдині корені з ними мають і сфера управління ОВС 

та поліцеїстика. 

В оновленій доктрині адміністративного права відбір одностайно 

пов’язують з конституційним правом громадян на державну службу та 

державною службою, про що твердили В.Б. Аверьянов, Ю.П. Битяк, 
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В.К. Колпаков та інші вчені.  

Більш конкретно про це можна судити згідно з уявленням 

В.Б. Аверьянова, який звертав увагу на процедури, що несуть відбірний 

характер. На його думку, відбірний характер процедур прийняття на посади 

публічної служби є «основою для створення правового механізму, який може 

гарантувати доступ до публічної служби на принципах рівності і 

достойностей громадян» [42, c. 343]. Одним із перших різновидів правового 

механізму став конкурсний відбір, що Ю.П. Битяком розглядався як один із 

шляхів, через який формується орган виконавчої влади [2, с. 60]. Такі 

погляди віддзеркалюють наше загальне розуміння суті ознак відбору – 

належність до прав громадян та формування державного органу влади.  

Логічним втіленням наведених доктринальних положень стало 

закріплення уперше правового інституту відбору на конкурсній основі в 

законодавстві [108], у т.ч. концептуально [409]. 

У теорії державного управління визначають відбір залежно від 

специфіки діяльності державного органу влади. Так, О.М. Бандуркою 

наголошено на тенденції, коли збільшення особового складу не завжди 

впливає на поліпшення криміногенної обстановки, а тому відбір слід 

здійснювати на справді наукових засадах [16, c. 193]. При цьому відбір 

розуміється ним по-різному залежно від контексту: одна з можливостей 

вивчення, опанування якою надається у системі курсу «Управління в ОВС» 

[16, c. 53]; процес управління у сфері роботи з кадрами ОВС [16, c. 192]; 

вимога до обсягу знань працівника [16, c. 199]; вид діяльності, що має 

найважливіше значення в управлінні кадровою роботою [16, c. 203]; 

змістовна характеристика поняття «робота з персоналом» [16, c. 216]; явище, 

що має вплив на досягнення працівником бажаних результатів у роботі [16, 

c. 217] або якісна складова в управлінні безпекою працівників ОВС [16, 

c. 250]. 

На відміну від О.М. Бандурки відбір подано В.М. Плішкіним у 

ширшому значенні або як один з напрямків, рух, який призводить до 
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досягнення удосконалення ресурсного забезпечення системи управління 

[282, c. 79], та виділяв зв’язок з науковою школою науки управління. Також 

відбір уживався ним як метод [282, c. 150-151] чи один із заходів типової 

структури поточного плану основних заходів міськрайоргану на рік [282, 

c. 460-462].  

Вчені-поліцеїсти вважають відбір частиною кадрової політики [143, 

с. 270-271], відзначають його селекційний характер [330, с. 26] і акцентують 

увагу на гендерній рівності [328, c. 359-372] та деполітизації [436, с. 309]. 

Крім того, А.В. Губанов на прикладах іноземних держав стверджував, 

що перетворення поліцейських кадрів як мета політики можливе за 

допомогою значної уваги до суворого відбору в поліцію [60, c. 174, 337]. 

Зрештою наукою адміністративного права в контексті управління 

персоналом сформовано кілька авторських визначень відбору, які вжито з 

іншими ідентифікуючими поняттями.  

О.В. Негодченко розглядає відбір на службу і навчання в закладах 

освіти МВС України як пріоритет у роботі з персоналом ОВС [264, с. 322], 

відслідковуючи його вплив на недопущення порушень прав людини, або як 

частину сучасної кадрової моделі МВС та науково-обгрунтованої концепції 

відбору, підготовки та перепідготовки персоналу ОВС. При цьому, на його 

думку, професійний відбір покликаний забезпечити оптимально розставити 

персонал у різних службах і підрозділах системи МВС, здійснити 

раціональне призначення на посади; своєчасно діагностувати і прогнозувати 

можливість професійних відхилень, суїцидів серед працівників ОВС; знизити 

матеріальні витрати на підготовку кандидатів, скорочення строків навчання і 

тренування; попередити невиправдані поранення і загибель працівників при 

виконанні ними службових обов’язків, зменшити плинність кадрів, 

скоротити кількість дисциплінарних проступків і порушень закону [264, 

с. 332-338]. 

Н.П. Матюхіна твердить про «відбір персоналу для ОВС» як поняття, 

що складає оцінку професійно-важливих особистісних, ділових та моральних 
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якостей кандидата на вакантні посади за тими чи іншими відомчими 

професійними видами службово-трудової діяльності особового складу [208, 

с. 153]. Також, на її думку, – це один із головних напрямків діяльності у сфері 

управління персоналом ОВС або технологія, якою повинен володіти 

працівник кадрового апарату [208, c. 147]; сфера відповідальності підрозділу 

по роботі з персоналом [208, c. 150]; вихідний етап процесу управління 

персоналом ОВС [208, c. 152]. Вона звертає увагу на зв’язок правильного 

професійного відбору з безпекою життєдіяльності, що має вплив на 

скорочення небезпечних дій [208, с. 260, 304]. 

За словамми В.В. Посметного, професійний відбір працівників ОВС 

– це система «взаємопов’язаних, цілеспрямованих, нормативно визначених 

організаційно-управлінських, соціально-економічних, медико-біологічних 

та психолого-педагогічних заходів щодо визначення наявних потенційних 

особистих, ділових і моральних якостей кандидатів на зайняття вакантних 

посад або навчання у відомчих закладах освіти, необхідних для 

високоякісного виконання у подальшому правоохоронних функціональних 

обов’язків» [301, c. 42]. 

Г.В. Андрєєва характеризує професійний відбір як один із змістовних 

напрямів професійної орієнтації, який визначено Концепцією державної 

системи професійної орієнтації населення [8]. 

При цьому як В.М. Плішкін, так і О.М. Бандурка та ряд інших учених 

використовують ще й поняття «добір».  

В.М. Плішкін виділяє «добір» як принцип [282, c. 605]; пов’язану дію з 

професійною орієнтацією, а також стан [282, c. 618], а послаблення роботи з 

добору кадрів називав причиною проникнення в ОВС осіб, які не мають 

розвинутої правосвідомості та внутрішньої впевненості в неухильному 

дотриманні закону [282, c. 623]. 

О.М. Бандурка вважає поліпшення добору працівників одним із шляхів 

досягнення безпеки особистості в ОВС [17, с. 228]; добір кадрів, як завдання, 

що вирішує паблік рілейшнз у аспекті функції управління в ОВС [17, с. 278] 
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чи як компетенцію начальника підрозділу інспекції по особовому складу [17, 

с. 62-89]. 

У працях радянських учених також використовувалось поняття добір. 

Так, Г.М. Мякішева виходила з того, що одним із головних елементів-роботи 

з кадрами є добір кадрів [221]. До елементів системи роботи з кадрами 

Л.М. Колодкіним віднесено роботу з кадрами, яка включає добір, 

розстановку, переміщення (формування резерву на висунення, оцінка 

працівників) [169].  

Найновіші вітчизняні дослідження, де у рамках відповідних предметів 

досліджувався правовий інститут відбору кандидатів або претендентів на 

службу в ОВС, представлено роботами С.О. Андрієнко, Х.З. Босак, В.М. Вац, 

М.М. Дивака, Н.А. Дубини, М.О. Живка, Л.С. Кацалап, А.М. Клочка та ін. 

Зауважимо, що праці названих учених слід сприймати відносно або з 

урахуванням створення поліції у складі МВС.  

Так, у праці Х.З. Босак відбір подано зі словом професійний, надано 

поняття «професійний відбір», наведено у різних значеннях та із своєрідним 

змістом. На її думку, професійний відбір – складна соціальна система, 

спеціально організований процес, низка адміністративно-правових засобів, 

що має на меті виявлення та визначення за допомогою науково 

обґрунтованих методів діагностики ступеня можливостей формування 

методичної, психофізичної та соціально-психологічної придатності 

претендентів на навчання складним, відповідальним професіям або на 

зайняття відповідних вакансій [33, с. 157-158].  

Авторка в контексті розгляду сутності та форми професійного 

навчання персоналу ОВС ототожнює поняття професійний відбір з 

профорієнтаційною роботою, розуміючи його як стадію професіоналізації 

правоохоронця, передбачену у запропонованій нею «Стратегії модернізації 

системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

ОВС України» для підвищення системи управління якістю в органах 

виконавчої влади [33, c. 106].  
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Більше того, відбір вона наводить у таких значеннях: складова 

принципу сучасної кадрової доктрини ОВС України [33, c. 36]; частина 

проблеми, що досліджується [33, с. 71]; основний етап елементного складу 

періодизації проходження державної служби в ОВС України [33, с. 83]; 

система з певними принципами або процес [33, с. 84-85]. 

Х.З. Босак, розділяючи думки О.М. Бандурки, А.В. Перепилиці, 

В.М. Плішкіна та інших про професійний відбір як «складну соціальну 

систему», виділяє десять взаємопов’язаних етапів – від аналізу і діагностики 

кадрової ситуації в МВС до рішення про прийняття на службу. Примітною є 

змістовна характеристика остаточних рішень з набору кандидатів під час 

професійного відбору, які полягають у стандартизованості, спеціалізованості, 

повноті, інтегрованості, точності та прогнозованості [33, с. 86].  

З точки зору А.М. Клочка, професійний відбір до ОВС України – це 

комплексне дослідження особистості майбутнього працівника з метою 

прогнозування професійної придатності на основі аналізу наявних ділових, 

фізичних і психічних якостей або ж самостійна стадію реалізації кадрової 

політики МВС, яка складається з дослідження поданих документів, 

спеціальної перевірки, перевірки фізичної підготовки, перевірки ділових та 

моральних якостей, професійно-психологічного відбору та медичного огляду 

[161, c. 296]. Ця дефініція, порівняно з дефініцією Х.З. Босак, передає 

належність відбору до органу державної влади, що розцінюється нами як 

позитивне напрацювання, та є вужчою за змістом, через те що Х.З. Босак 

включає до неї більше етапів за обсягом.  

Слід додати, що А.М. Клочко пропонував ряд змістовних 

характеристик відбору: конкурс фахівців і працівників при формуванні 

резерву кадрів на посади в ОВС [160, с. 47]; характеристика кадрового 

забезпечення діяльності ОВС або важливий напрям роботи [160, c. 58]; 

напрям сучасного кадрового забезпечення ОВС, де є суттєві проблеми [160, 

c. 61]; повноваження керівників ОВС [160, c. 128]; елемент кадрового 

забезпечення ОВС [160, c. 171]. 
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Також А.М. Клочко, на відміну від Х.З. Босак, не ототожнює 

професійний відбір з профорієнтаційною роботою, приєднуючись до групи 

вчених, які пояснюють їх суттєву розбіжність у характерній меті. Згідно з 

уявленням А.М. Клочка та О.Н. Роші, «професійна орієнтація 

характеризується вибором особою професії відповідно до своїх схильностей і 

здібностей, сутністю професійного відбору є вибір роботодавцем із групи 

претендентів на ту чи іншу посаду найбільш підходящого» [160, с. 198-199]. 

З даного приводу ми не підтримуємо Х.З. Босак і маємо доповнити 

А.М. Клочка та О.Н. Рошу. Повинна бути дотримана логічна послідовність 

не тільки у діях особи, але й у того, хто відбирає. Тобто спочатку вибір 

особою професії, а потім відбір роботодавцем. У першому випадку обирає 

особа, у другому – її відбирають. 

Ще можна навести слова такого видатного вченого, як Л.С. Кацалап, 

що пише про «відбір кадрів на службу до ОВС» [153, c. 47] як про 

сукупність, регламентованих нормативно-правовими актами, заходів, які 

визначають рівень спроможності кандидатів виконувати оперативно-

службові завдання, про що стерджував і В.І. Барко. Вона вважає актуальним 

питання відбору кадрів [153, c. 50]. Нею стверджувалось у контексті 

дотримання стану законності й службової дисципліни в органах і підрозділах 

внутрішніх справ про те, що поміж інших «домінуючими факторами, які 

сприяють вчиненню різних правопорушень серед працівників, є: неякісний 

професійний відбір кандидатів на службу в ОВС» [153, с. 164].  

На нашу думку, позиція Л.С. Кацалап влучно ілюструє зв’язок відбору 

з адміністративно-правовим забезпеченням.  

Як твердив М.М. Дивак, відбір уявляється у ракурсі відбору кадрів для 

органів системи МВС як поняття, що «складає оцінку професійно-важливих 

особистісних, ділових якостей кандидатів на вакантні посади за тими чи 

іншими відомчими професійними видами службово-трудової діяльності 

особового складу» [70, с. 86]. Він, як і Н.П. Матюхіна [208, с. 124] та 

Л.С. Кацалап, констатує наявність проблем у відборі персоналу [70, с. 89], 
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пов’язаних з якістю відбору. 

М.О. Живко розглядає відбір як напрямок правового регулювання 

кадрового забезпечення ОВС [94, c. 59], а систему відбору – як напрямок 

адаптації інституту державної служби в ОВС до стандартів ЄС [90, c. 124-

126]. 

У праці В.М. Вац відбір представлено як частину комплектування 

кадрів наряду з оцінкою кадрів, атестацією та їх розстановкою [40, с. 8]. 

Отже, спільне, що може поєднувати погляди вчених у двох доктринах, 

– це правові та організаційні аспекти. 

Перейдемо до ще одного ключового питання, яке доцільно розглянути 

під час характеристики поняття відбору, а саме до сутності підходів у відборі 

персоналу. З цього приводу в Стратегії розвитку ОВС України дуже влучно 

зазначено, що кадрова політика МВС України використовує сьогодні 

ціннісно-орієнтований підхід при відборі персоналу. У рамках цього підходу 

встановлено перелік морально-етичних, ділових та особистісних якостей, 

яким повинен відповідати кожний кандидат, медичні й психологічні критерії, 

що захищають від потрапляння до них осіб, нездатних нести службу. 

Недоліком цього підходу є слабкий прогностичний зв’язок між наявністю в 

індивіда необхідних позитивних якостей і його подальшою успішною 

кар’єрою в ОВС. Відбір кандидатів у такий спосіб зовсім не гарантує, що 

вони швидко адаптуються до специфіки службової діяльності й успішно 

працюватимуть в тому або іншому підрозділі [37; 327]. 

На відміну від країн СНД, у ряді європейських країн широко 

запроваджується система відбору, заснована на оцінці сформованих умінь і 

навичок індивіда, його способах реагування в різних ситуаціях. Прихильники 

застосування цього підходу справедливо вважають, що саме оцінка умінь 

кандидата дозволяє не лише діагностувати його професійно важливі особисті 

якості, але й прогнозувати з високим ступенем імовірності успішність його 

діяльності в тій або іншій службі.  

Перелік умінь і якостей, що підлягають перевірці, може бути досить 
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великим. Це особливості мотивації й самоконтролю; обачність, знання 

власних достоїнств і недоліків; здатність розуміти почуття інших і вміння 

впливати на них; уміння будувати й підтримувати робочі взаємовідносини; 

упевненість у власних силах, уміння слухати й спілкуватися, здатність брати 

ініціативу на себе і підтримувати оптимістичний настрій колег; уміння 

працювати в групі, здатність засвоювати нові знання й уміння [327]. 

Розділяючи думку про нову для України сутність європейського 

підходу у відборі, не ставлячи під сумнів висновки вчених-

адміністративістів, не виокремлюючи з контексту їхніх праць змістовне 

значення поняття «відбір», вважаємо за необхідне висловити свою думку 

щодо інших ключових понять, які використовуються нами під час 

визначення поняття «адміністративно-правове забезпечення відбору 

кандидатів на службу в Національну поліцію».  

А.М. Клочко наводить аргумент, що поняття «відбір» та «добір» є 

синонімами. Він критично розглянув протилежну позицію М.І. Ануфрієва. 

Останній розрізняв ці поняття і зазначав: «Якщо відбір кадрів означає 

попереднє визначення найкращих претендентів з можливих кандидатів, то 

добір кадрів треба розуміти як остаточне визначення здатності претендента 

зайняти конкретну посаду державного службовця» [160, c. 184]. Натомість 

А.М. Клочком без посилання на джерело використано як аргумент таке 

твердження: «Але повністю погодитися з М.І. Ануфрієвим щодо 

запропонованого ним поділу неможливо, оскільки, відповідно до Словника 

синонімів, слова «добір», «відбір» та «підбір» є синонімами» [160, c. 184].  

Ми ж в обґрунтування своєї думки про різницю понять «відбір» та 

«добір» наведемо такі аргументи, додавши їх на користь М.І. Ануфрієва.  

По-перше, в українській мові синонімом слова «відбір» вважають слово 

«вибір» – виділення кого-, чого-небудь із загальної маси за певною ознакою 

[41]. Наукові джерела [67; 288] не зазначають «добір» як синонім «відбір».  

По друге, відмінність понять «відбір» та «добір» пояснюється 

антонімією префіксальних морфем «від» та «до», яка зумовлена в основному 
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і значною мірою семантикою коренів [288, c. 460]. Спільним між «відбір» та 

«добір» є лише словозміна кореня від дієслова «брати» [86, c. 247; 88, с. 160]. 

У такому разі, з огляду на антонімію префіксів у словотворенні з іменником 

чи дієсловом при використанні префікса «від» може означати виділення за 

рахунок зменшення чогось існуючого, а «до» – додавання чогось існуючого 

за рахунок збільшення із заміщенням відсутнього. Тобто слова набувають 

протилежних значень як зменшення-збільшення чи ділення-множення.  

По-третє, утворюючи словосполучення «відбір кандидата», воно 

проявиться вже як спосіб чи форма, що передує добору на посаду 

поліцейського. Тоді як добір стає способом чи формою для заміщення 

вакантної посади, але не навпаки. Це в цілому має аналогію до аргументації, 

яку виклав М.І. Ануфрієв.  

Отже, вважаємо, що слід розрізняти поняття «добір» та «відбір». 

Однак, можна навести і контраргумент на нашу позицію. 

Проілюструємо це на кількох прикладах понять «відбір» та «добір» у 

контексті новел законодавства. Зокрема, спеціальним законом [99] 

передбачено вживання понять «відбір» та «добір» як тотожних або 

нетотожних чи у відповідних словосполученнях та контекстах, а саме: добір 

на посаду поліцейського як назва розділу; добір (конкурс) як ототожнення з 

конкурсом (ч. 1 ст. 51); відбір (конкурс) на службу в органи (заклади, 

установи) поліції як одне з основних повноважень поліцейських комісій (п. 1 

ч. 4 ст. 51); добір осіб, здатних професійно виконувати повноваження поліції 

та посадові обов’язки за відповідною вакантною посадою (ст. 52), як певна 

мета; конкурсний відбір, як процедура (ч. 3 ст. 55); відбір кандидатів з 

використанням видів оцінювання відповідно до Типового порядку 

проведення конкурсу, як послідовність дій члена поліцейських комісій під 

час засідання при проведенні конкурсу (п. 2 ч. 5 ст. 55); порядок добору, що 

встановлюється для навчання до вищих навчальних закладів зі специфічними 

умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських (ч. 6 ст. 74). 

Із системного аналізу закону виходить, що за логікою викладення норм 
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права «добір» включає в себе «відбір», «конкурс» та «атестацію», а іноді є 

тотожним відбору та конкурсу. Тобто допущено вживання в різних 

значеннях, інколи в такому, яке не відповідає їх семантиці. Має місце 

ототожнення нетотожних понять, різнорівневих. Іншими словами, 

відбувається поділ на родове (добір) та видове (конкурс) поняття чи 

допускається їх рівнозначність.  

З таким законодавчим викладенням норми права погодитись не можна, 

виходячи не тільки з вищенаведеної антонімії, але й із наступних правил 

формальної логіки та думки КСУ. 

По-перше, поняття – це думка, яка відображає загальні та істотні 

ознаки предметів [44, с. 19], а тому для з’ясування співвідношення між 

змістом та обсягом поняття «конкурс» наведемо його поняття.  

В українській мові «конкурс» є синонімом слова «олімпіада» [370, 

c. 690], але не «добору» чи «відбору», та означає змагання, яке надає змогу 

виявити найбільш гідних із його учасників або найкраще з того, що надіслане 

на огляд, а в юриспруденції «конкурс» – змагання, яке має на меті виявлення 

кращих із учасників [437, с. 264].  

Ознаками поняття «конкурс» є: 1) змагання; 2) має на меті виявлення 

когось кращих із учасників, а обсяг – усі мислимі види змагання у її край 

активних (боротьба, поєдинок тощо) до неактивних видів (суперництво (як 

прагнення) тощо), у яких обов’язково хтось виявляється кращий. В обсяг 

поняття «конкурс» не входить війна чи сварка, зіткнення чи су́тичка як 

агресивна форма, де немає кому виявити домінанта.  

При цьому ознаками поняття «відбір» є: 1) зменшення; 2) має на меті 

виділення за певною ознакою, а обсяг – усі види зменшення когось або 

чогось і не обов’язково на засадах змагань. 

Отже, поняття «конкурс» та «відбір» можуть співвідноситись як родове 

та видове, і є різними за своїм обсягом і значенням ознак, а тому не можуть 

бути тотожними. Неоднозначність законодавця не сприяє однаковому 

розумінню норм права. 
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По-друге, КСУ звертав увагу на недвозначність та ясність правової 

норми. І якщо вважати, що норма права у тексті нормативно-правового акта 

формується з понять, то слід брати до уваги таке: із конституційних 

принципів рівності і справедливості випливає вимога визначеності, ясності і 

недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її 

однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у 

правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі (абз. 2 п. 5.4 

[347]). Тому маємо вважати, що й поняття в тексті правової норми повинне 

бути недвозначним та ясним. 

На підставі наведених тлумачень в українській мові та юриспруденції, 

а також думки КСУ пропонуємо зміни до розділу VI спеціального закону, 

суть яких у єдиній та ясній термінології. 

Перед безпосереднім формулюванням визначення «адміністративно-

правове забезпечення відбору до Національної поліції» залишається 

звернутись до загальної законодавчої практики вживання терміна «відбір». 

З приводу законодавчої практики вживання терміна «відбір» Правовим 

департаментом НПУ у межах компетенції розглянуто наш запит на 

отримання публічної інформації стосовно чинних нормативно-правових 

актів, що регламентують добір, у т.ч. відбір кандидатів на службу до НПУ та 

міліції. Ним повідомлено, що добір на посаду поліцейського «здійснюється 

згідно з розділом VI зазначеного Закону» [196]. 

Типовим порядком проведення конкурсу на службу до поліції [391] 

визначено умови і порядок його проведення, які стосуються: оприлюднення 

інформації про проведення конкурсу; приймання документів, що подаються 

для участі в конкурсі; організації проведення конкурсу; тестування; 

тестування особистісних характеристик (психологічний тест); перевірки 

рівня фізичної підготовки; співбесіди; прийняття рішення поліцейською 

комісією за результатами конкурсу; складання рейтингу кандидатів та 

оформлення результатів конкурсу; підстави для відмови в призначенні 

переможця конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади. 
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Коментоване положення не містить визначення поняття «відбір», але 

зазначає, що з метою добору осіб, здатних професійно виконувати 

повноваження поліції та посадові обов’язки, за відповідною вакантною 

посадою проводиться конкурс. 

Про оголошення конкурсу видається наказ НПУ або керівника 

відповідного органу поліції, якому надано право приймати громадян на 

службу в поліцію та/або призначати на відповідну вакантну посаду. 

Проведення конкурсу покладено на відповідну поліцейську комісію. 

Конкурс проводиться серед осіб: які вперше приймаються на службу в 

поліцію з призначенням на посади молодшого складу поліції; які вперше 

приймаються на службу в поліцію з призначенням на посади середнього та 

вищого складу поліції, за рішенням керівника, уповноваженого призначати 

на такі посади; які призначаються на посади молодшого, середнього та 

вищого складу поліції в порядку просування по службі за рішенням 

керівника уповноваженого призначати на такі посади, через конкурс. 

Конкурс проходить у кілька етапів [391]: 

1) тестування: на знання законодавчої бази (професійний тест); на 

загальні здібності і навички (тест загальних навичок); особистісних 

характеристик (психологічний тест). Мета тестування – об’єктивне і 

неупереджене з’ясування спроможності кандидатів за своїми професійними 

та особистісними якостями виконувати службові обов’язки на посадах у 

поліції. 

Тривалість професійного тесту та тесту загальних навичок не 

перевищує однієї години для кожного, а комп’ютерна програма тестування 

генерує унікальний набір тестових завдань для кожного кандидата. 

Кандидати з числа осіб, які набрали за результатами тестування (крім 

психологічного тесту) менше 25 балів, до наступних етапів конкурсу не 

допускаються. 

Тестування особистісних характеристик або так званий психологічний 

тест проводиться з метою виявлення рис, типів характеру, стилю поведінки 
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кандидата, визначення його емоційного стану, придатності кандидата до 

служби в умовах підвищеного психологічного навантаження.  

Результат психологічного тесту не впливає на рейтинг кандидата та має 

рекомендаційний характер і враховуються поліцейською комісією при 

прийнятті рішення за результатами всіх етапів конкурсу; 

2) перевірка рівня фізичної підготовки. Її організовує поліцейська 

комісія на об’єктах спортивної інфраструктури із забезпеченням належних 

санітарно-гігієнічних умов та в присутності медичних працівників. Вимоги 

щодо рівня фізичної підготовки затверджуються наказом МВС України 

відповідно до вимог законодавства; 

3) співбесіда. Співбесіда з кандидатом проводиться поліцейською 

комісією, яка під час неї вивчає результати тестувань, рівня фізичної 

підготовки та документи кандидата, які подані ним особисто та надані 

службою персоналу (кадрового забезпечення), а також з’ясовує його 

професійні, морально-ділові якості, управлінсько-організаторські здібності. 

За результатами обговорення кандидата поліцейська комісія шляхом 

голосування за відсутності кандидата і запрошених осіб приймає одне з таких 

рішень: рекомендований до проходження служби в поліції та/або на зайняття 

вакантної посади; не рекомендований до проходження служби в поліції 

та/або на зайняття вакантної посади [391]. 

Рішення поліцейської комісії приймаються комісійно, а у разі 

однаковоо розподілу голосів вирішальним є голос голови поліцейської 

комісії. Рішення поліцейської комісії оформлюється протоколом, у якому 

зазначаються: дата, місце прийняття рішення, склад комісії, питання, що 

розглядалося, а також мотиви прийнятого рішення. Протокол підписують 

голова, секретар і члени комісії, які брали участь у прийнятті рішення, не 

пізніше наступного дня після проведення засідання. Окрема думка члена 

поліцейської комісії викладається в письмовій формі і додається до справи, 

про що головуючий повідомляє на засіданні. За результатами всіх етапів 

конкурсу поліцейська комісія складає рейтинг кандидатів, рекомендованих 
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до служби в поліції, виходячи із загальної кількості балів, отриманих 

кандидатами в результаті проходження всіх етапів конкурсу. Конкурс 

інформаційно підтримується від моменту оприлюднення інформації 

(оголошення) про вакантні посади в поліції і про проведення конкурсу, 

продовжуючи її висвітленням та доведенням на всіх етапах, у встановленому 

чинним законодавством порядку [391].  

За результатами складання загального рейтингу претендентів, які 

відповідають умовам конкурсу, визначають переможця конкурсу, що 

оприлюднюється не пізніше наступного дня після підписання протоколу 

засідання поліцейської комісії в тому порядку, в якому він був оголошений 

[391]. 

На цьому завершується відбірна функція поліцейської комісії, а норми 

п. 5 розд. Х та ХІ розглянутого порядку проведення конкурсу дозволяють 

стверджувати, що вона не передається кадровій службі та керівнику поліції. 

Останні за умов проходження спеціальної перевірки [408], а також 

відсутності підстав для відмови у призначенні переможця конкурсу на 

службу в поліцію та/або зайняття вакантної посади, фактично і реалізують 

остаточно право громадян бути прийнятими на службу в поліцію. 

Додамо, що в чинних нормативно-правових актах, які прийняті раніше 

галузевого поліцейського закону, мають місце визначення відбору як 

проведення заходів з визначення кандидатів на навчання до ВНЗ [260].  

Крім того, як у чинних, так і нечинних документах є визначення 

словосполучення зі словом «відбір», як-то: «професійний відбір» [121; 317], 

«військово-професійний відбір» [255] та «професійно-психологічний відбір» 

[231] та конкурсний відбір [256; 257]. Їх аналіз дозволяє виділити загальне – 

це обґрунтована система для визначення рівня придатності особи до 

конкретної професії відповідно до встановленого еталону вимог.  

В окремих випадках, а саме у варіації «професійно-психологічний 

відбір» розуміється складова частина добору та вивчення кандидатів для 

проходження військової служби за контрактом на посадах солдатів 
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(матросів), сержантів і старшин у ДПС України та окремим напрямом 

психологічного забезпечення діяльності особового складу ДПС України [227] 

або як комплекс заходів, що сприяють раціональному розподілу особового 

складу ДПС України згідно зі спеціальностями, комплектуванню органів 

ДПС України особовим складом та забезпечують відповідність 

психологічних якостей, властивостей особистості кандидатів вимогам 

службової діяльності з охорони державного кордону, інших видів службової 

діяльності, що покладаються на особовий склад ДПС України [227]. 

З огляду на таку законодавчу практику вживання термінології можемо 

стверджувати, що відбір при вживанні з додатковим словом звужує його 

зміст, яке надає йому певних ознак.  

Проте законодавець розрізняє «відбір» та «добір», коли вживає ще й 

слово «професійний». Так, професійний добір – це система 

профдіагностичного обстеження особи, спрямована на визначення 

конкретної професії, найбільш придатної для оволодіння нею конкретною 

особою [249]; система профдіагностичного обстеження особи, спрямована на 

визначення конкретних професій, найбільш придатних для оволодіння ними 

конкретною особою [250]; система профдіагностичного обстеження особи, 

спрямована на визначення конкретних професій, найбільш придатних для 

оволодіння нею [317]. 

Таким чином, відбір осіб, які вперше приймаються на службу в 

Національну поліцію України, – це одна із функціональних складових 

процесу, що передує добору в поліцію, яка полягає у виділенні протягом 

нетривалого часу компетентною інституцією із загальної кількості найбільш 

підходящих кандидатів, які приймаються на службу уперше, за рахунок 

зменшення їх загальної кількості на підставі науково обґрунтованих методів 

та порівняння нею отриманих результатів з критеріями, які встановлені 

законодавством та / або нормативними актами. 
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Висновки до розділу 1 

 

 Історико-правові передумови виникнення та розвитку правового 

інституту відбору кандидатів на службу в поліцію виділено у межах етапів 

формування української державності. Появі професійного відбору на службу 

в поліцію передувала зміна матримоніальної, родоплемінної, релігійної 

спорідненості, договірних, спадкових чи класових його основ науковими 

підходами. Відбору притаманні одноособова чи колективна форми. 

У різні етапи розвитку характерними передумовами ставали: 

- виникнення відбору до інституцій, що виконували поліцейські 

функції, на основі матримоніальної, родоплемінної або релігійної 

спорідненості, у одноособовій чи колегіальній формі. Поступове розширення 

основ відбору за рахунок громадянства, договорів чи захоплення влади, у 

т.ч. поліцейських функцій (зародження держави та права на теренах України, 

сер. І тис. до н.е. – сер. І тис. н.е.);  

- продовження використання одноособової або колегіальної форми 

відбору, розвиток, окрім матримоніальної, родової або релігійної 

спорідненості, спадкової основи, у т.ч. на підставі письмового заповіту. 

Виокремлення бажаних людських якостей для виконання поліцейських 

функцій (княжий, козацький та царський, ІХ ст. – кін. ХVІІ ст.); 

- поєднання призначуваних і виборних принципів відбору із появою 

поліцейської служби. Віддання переваг кастовому походженню чи 

національності або ж скасування класових чи расових перепон. Поширення 

регламентації порядку відбору в поліцію, висунення вимог з професійної 

освіти та створення спеціалізованих органів по роботі з персоналом. При 

загострені суспільно-політичної ситуації перевага надавалася професійній 

компетентності майбутніх поліцейських (імперський, Центральної ради та 

Гетьманату, поч. XVIІI ст. – поч. XX ст.); 

- закріплення суворого класового характеру відбору на мілітаризованій 
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основі з поступовим його послабленням. Запровадження медичного огляду, 

розвиток кадрових підрозділів, у т.ч. психологічної служби, які професійно 

займалися відбором. Нормативне регулювання відносин (радянської України, 

з 1917 р. до 1991 р.);  

- підвищення рівня регулювання відносин з відбору до нормативно-

правового під впливом міжнародних норм та європейського вектору 

розвитку. Використання поліграфу та дискусії щодо стандартизації відбору 

(незалежної України, з 1991 р. до 07.11.2015 р.). 

Сучасний стан відбору осіб, які вперше приймаються на службу в 

поліцію, характеризується як позитивними (оновлення законодавства з 

орієнтуванням на менеджмент, підвищення рівня регулювання до 

законодавчого, використання сучасних технологій з інших галузей наук,) так і 

негативними рисами (відсутність посилань на концепцію адміністративної 

реформи, невідкритість та неузгодженість політики надання 

статистичної інформації про відбір, вакуум моніторингу впливу оновленого 

складу поліції на протидію правопорушенням, прорахунки практики відбору). 

У службах поліції, де проходив відбір, виявлено його незручність чи 

непрозорість, а до патрульної поліції та підрозділів протидії 

наркозлочинності – подекуди необ’єктивність та довготривалість відповідно, 

що представлено у різних формах. Типовими формами негативних випадків 

відбору стали: надмірна раптовість викликів кандидатів, неотримання 

запрошення чи результатів, запізнення надходження інформації, занадто 

стисли, затягнуті або негнучкі строки відбору, нероз’яснення причин 

необрання, недоступність відбору до ряду служб на рівні областей, 

упереджене ставлення тощо.  

Нормативно-правове забезпечення відбору осіб, які вперше 

приймаються на службу до поліції, розглянуто як процес створення і 

підтримання уповноваженим суб’єктом у необхідних межах конструктивних 

організаційно-функціональних характеристик системи відбору осіб, які 

вперше приймаються на службу до поліції, за допомогою регулюючого 
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впливу нормативно-правових засобів. В його рамках мають розбудовуватись 

матеріальні та процесуальні норм права з інформаційно-правового 

забезпечення конкурсу та його етапів, моніторингу реформи системи відбору 

до поліції, запровадження відкритої статистичної звітності щодо впливу змін 

тощо.  

Відбір осіб, які вперше приймаються на службу в поліцію, – це одна із 

функціональних складових процесу, що передує добору в поліцію, яка 

полягає у виділенні протягом нетривалого часу компетентною інституцією із 

загальної кількості найбільш підходящих кандидатів, які приймаються на 

службу уперше, за рахунок зменшення їх загальної кількості на підставі 

науково обґрунтованих методів та порівняння нею отриманих результатів з 

критеріями, які встановлені законодавством та / або нормативними актами. 

З огляду на формальну логіку, позицію КСУ, антонімію префіксальних 

морфем «від» та «до», а також те, що «відбір» та «добір» не є синонімами, 

пропонуються відповідні зміни до законодавства та розрізнення обох цих 

термінів.  
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Розділ 2 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ВІДБОРУ В НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІЦІЮ УКРАЇНИ 

 

 

2.1 Поняття та елементи адміністративно-правового забезпечення 

відбору осіб, які вперше приймаються на службу в Національну поліцію 

України 

 

Феномен адміністративно-правового забезпечення, з яким пов’язуємо 

наш предмет дослідження, вивчали у різних контекстах, а саме: з приводу 

діяльності державних та недержавних інституцій – І.Г. Баранник [18], 

С.О. Бондар [30], Л.М. Дудник [81], М.П. Запорожець [124], Н.А. Литвин 

[199], Ю.Р. Лозинський [201], М.Д. Мартинов [205], І.Я. Хитра [424] та ін.; 

правових інститутів чи правовідносин – В.О. Заросило [125], Ю.Я. Касараба 

[151], О.П. Ковалевська [164], Ю.В. Корнєєв [183], О.О. Кузьменко [190], 

О.В. Логінов [200], А.Ю. Мартишко [206], Є.В. Пономаренко [290], 

Ю.Ю. Сорочик [373], В.Ю. Стеценко [383], Т.В. Субіна [385], І.Б. Тацишин 

[386], Н.П. Тиндик [389], В.В. Тісногуз [393], А.В. Філіпов [417], 

І.В. Шатковська [431], А.М. Школик [433], Г.О. Шлома [434] та ін.; прав та 

свобод людини і громадянина – К.В. Барсуков [23], В.А. Головко [55], 

Н.М. Грабар [58], В.В. Кириченко [155], Т.Г. Корж-Ікаєва [182], 

А.П. Мукшименко [220], Н.С. Ракша [331], К.В. Степаненко [381], 

С.В. Стороженко [384], Г.П. Циверенко [426] та ін. Із наведеного виходить, 

що у юридичній літературі ключовий термін «адміністративно-правове 

забезпечення» вживається стосовно того чи іншого об’єкта. 

Попри таку увагу з боку вчених, питання про даний феномен є 

дискусійним. Так, на відміну від С.В. Ківалова [158] та С.Г. Стеценка [3], ряд 

учених, серед яких В.К. Колпаков [170], Т.О. Коломоєць [4], 
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І.П. Голосніченко, М.Ф. Стахурський, Н.І. Золотарьова [56], В.С. Четвериков 

[430] та інші, говорять про адміністративно-правове регулювання управління 

обороною, митною справою або інших сфер, а не про їх адміністративно-

правове забезпечення, наводячи різний зміст та елементи.  

Заради об’єктивності слід зазначити, що серед учених-

адміністративістів поширені випадки, коли визначення поняття 

«адміністративно-правове забезпечення», у т.ч. щодо предмета їх 

дослідження, ігноруються взагалі. Подібне виявлено у позиціях 

І.Г. Баранник [19], С.О. Бондар [31], О.М. Дорошенко [77], Л.М. Дудник [81], 

Ю.Я. Касараби [151], С.В. Петрова [279] та ін. Можливо, зміст дефініції 

предмета дослідження розкрито у назвах розділів дисертації та віддано на 

розуміння того, хто їх читає, на що у подібних питаннях уже зверталась увага 

К.В. Степаненком [382, c. 34].  

За наявності триваючої дискусії узагальнюються існуючі підходи до 

розуміння адміністративно-правового забезпечення. Їх аналіз дозволив 

стверджувати про широке (упорядкування суспільних відносин 

уповноваженими на те державою органами, їх юридичне закріплення за 

допомогою правових норм, охорона, реалізація і розвиток) або вузьке 

тлумачення (змінюватиметься залежно від того, про які суспільні відносини 

йтиметься). Як елементи адміністративно-правового забезпечення наводять:  

1) об’єкт;  

2) суб’єкт;  

3) норми права (норми адміністративного права);  

4) адміністративно-правові відносини та їхній зміст;  

5) гарантії, заходи, засоби, форми та методи [61, с. 49]. 

При цьому юридичні словники [14; 29] чи енциклопедії [20; 392; 438] 

не виробили визначення категорії «адміністративно-правове забезпечення». 

Та й у вітчизняному законодавстві це поняття відсутнє, але є дещо схожі 

поняття – «інституційне» та «правове забезпечення» [24, c. 83-84]. Майже 

аналогічний стан російської законодавчої практики відмічають 
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Н.А. Босхамджієва та В.М. Редкоус [34, с. 102]. 

На такому неоднозначному фоні стану наукової розробки ключового 

поняття інша дефініція або «адміністративно-правове забезпечення осіб, які 

вперше приймаються на службу в Національну поліцію України» залишилась 

теоретично не розробленою, але вживаною законодавчо (ч. 3 ст. 52 [99]) та на 

практиці динамічно розбудовуваною, затягуючи у свою орбіту нові явища, 

наприклад, розміщення ДПП оголошень на спеціалізованих сайтах з пошуку 

роботи. 

На підставі вищевикладеного та у зв’язку з ключовим значенням для 

нас поняття «адміністративно-правове забезпечення» вважаємо насамперед 

приділити більш детальну увагу його тлумаченню та вживанню в 

адміністративно-правовій науці, законодавстві та судовій практиці, 

застосовуючи його до особливостей нашого дослідження, виділивши 

характерні риси.  

Заслуговує на увагу думка І.О. Ієрусалімової виокремити у межах 

адміністративно-правової природи феномен «забезпечення» відносно чи 

безвідносно права [133, с. 81-82]. Розвиваючи цю думку, вбачаємо, що у 

такому разі можна розглядати забезпечення у загальному чи вузькому 

розумінні. Тобто, коли ми говоримо про забезпечення безвідносно чогось 

конкретно невизначеного, то зміст забезпечення буде ширшим. До нього 

увійде все різноманіття його різновидів, серед яких соціальне, ресурсне і т.п. 

У вузькому розумінні можемо мати на увазі, наприклад, правове 

забезпечення або його різновид – адміністративно-правове забезпечення чи 

адміністративно-правове забезпечення управління певної сфери суспільного 

життя. В останньому випадку ще знаходимо приклади у С.В. Ківалова та 

Л.Р. Білої [158], які вживають його стосовно управління національною 

безпекою, обороною, внутрішніми справами, юстицією, 

зовнішньополітичною діяльністю, економічною сферою тощо. Іншими 

словами, слідуючи правилам формальною логіки при спрямованості на щось 

більш конкретне ми таким чином змінюємо обсяг та зміст поняття [154, 
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c. 35]. 

Останнім часом набула поширення ще одна думка, яку описав у своїй 

праці Ю.А. Берлач. Він дійшов висновку про динамічні та статичні ознаки 

сутності адміністративно-правого забезпечення, віддаючи перевагу першій 

ознаці. «Одна група вчених розглядає адміністративно-правове забезпечення 

як стан правової системи, органів влади та застовуваних механізмів впливу 

на суспільні відносини. Беручи до уваги лінгвістичне та правове тлумачення 

поняття «забезпечення», вважаємо більш справедливою другу позицію, адже 

функціонування органів державної влади є триваючим процесом, який 

вимагає постійного реформування та пристосування до змінюваних 

суспільних відносин, які не є статистичними та у процесі свого розвитку 

висувають нові вимоги до впорядкування та досягнення поставлених цілей» 

[24, c. 81-83]. Звідси й відповідна дефініція адміністративно-правового 

забезпечення – «процес формування та застосування органами влади та 

уповноваженими суб’єктами спеціальних механізмів регулювання 

відповідних суспільних відносин, а також створення необхідної для цього 

правової основи, що в комплексі спрямований на досягнення конкретної 

суспільно-важливої мети» [24, c. 85].  

На нашу думку, у позиції Ю.А. Берлача через процес як динамічну 

ознаку виражено характеристику, більш притаманну організації управління 

та процесуальним чи процедурним нормам права, останні з яких також 

небезпідставно включено до поняття адміністративно-правового 

забезпечення [24, c. 78]. Абсолютно з позицією цього вченого ми погодитись 

не можемо, оскільки вважаємо за доцільне характеризувати це поняття 

комплексно, тобто як поєднання описаних станів.  

Ми не будемо далі вдаватись до глибокої дискусії про переваги 

статичного чи динамічного характеру адміністративно-правового 

забезпечення у зв’язку з тим, що вважаємо здобутки дослідження як 

Ю.А. Берлача, так і І.О. Ієрусалімової, цілком обґрунтованими поглядами на 

один об’єкт з різних ракурсів.  
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Натомість приділимо кілька слів відмежуванню понять від суміжних 

понять та перейдемо до аналізу тлумачення адміністративно-правового 

забезпечення під іншим кутом зору, у т.ч. його відмежуванню від суміжних 

понять.  

Поняття «адміністративно-правове забезпечення» необхідно 

відмежувати від адміністративно-правового регулювання. Регулювання є 

похідним результатом, наслідком забезпечення. Між цими поняттями існує 

причинно-наслідковий зв’язок, вони взаємопов’язані, але за своєю сутністю є 

різнорідними [24, с. 80]. Додамо, що поняття «регулювання» та 

«забезпечення» є не лише різнорідними, а й різновидовими, оскільки за своїм 

родом феномен є регулюванням, як і забезпечення прямо стосується як дій, 

так до засобів, а отже, рід є один. На відміну від «забезпечення», тлумачення 

якого ми навели вище, «регулювання» означає за видовою ознакою 

впорядковувати що-небудь, керувати чимось, підкоряючи його відповідним 

правилам, певній системі [369, c. 480].  

На користь похідного результату маємо також додати, що, якщо 

розглядати правове регулювання та правове забезпечення окремо, то за 

відсутності правового забезпечення правове регулювання не настане, а тому 

їхньої мети не досягнуто. Також належність до різних видів дій підтверджена 

тим, що регулювання не є синонімом забезпечення. В останньому випадку у 

правовому сенсі синонімами є лише гарантія чи гарантування [149, с. 114, 

348-349].  

Нами у зв’язку із втіленням в діяльність поліції парадигми «поліція для 

людини» були додатково проаналізовані тлумачення адміністративно-

правового забезпечення. Отримані результати дозволили тлумачити його не 

тільки у ракурсі широкого або вузького розуміння, але й виділити правові 

(забезпечення права, у т.ч. його гарантій, умов, охорони чи захисту [381, 

c. 15]) та організаційні (забезпечення організації діяльності державних 

органів влади [199, c. 16]) підходи, акценти на які роблять учені.  

За нашим переконанням, у працях групи вчених, які вивчали 
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адміністративно-правове забезпечення прав та свобод людини і громадянина, 

питання об’єкта дослідження вирішено подібно, а саме з акцентуванням 

уваги на правовій компоненті, яка, окрім декларування права, зведена до 

створення умов чи гарантій для реалізації права, його охорони та захисту. 

Прикладом може слугувати поняття «адміністративно-правове забезпечення 

прав і свобод громадян України за кордоном», яке введено в науку 

К.В. Степаненком. Автор розуміє під цим поняттям «регламентовану 

нормами національного законодавства діяльність органів державної влади, 

зміст якої становлять створення за допомогою адміністративно-правових 

засобів умов для реалізації, охорони та захисту прав громадян України, які 

перетинають державний кордон або перебувають на території іноземної 

держави» [381, c. 15].  

 Співзвучною є позиція О.Є. Сидоріної, на думку якої, 

«админстративно-правовое обеспечение государственной жилищной 

политики – нормативно закрепленный системный комплекс целей, задач, 

приоритетов и принципов, заложенных в основу деятельности государства 

(прежде всего, в целях реализации прав граждан на жилище) в сфере 

жилищного строительства, управления эксплуатацией, развитием и 

коммунальным обеспечением существующих жилищных фондов, а также 

нормативных правовых инструментов (мер, средств, механизмов) для 

достижения указанных целей» [362, с. 10]. 

Для іншої групи вчених, яка вивчала організацію діяльності певних 

органів, установ чи організацій або напрямки чи процеси в них, подібним є 

акцент на діяльності державних органів влади, що говорить про домінування 

чогось діяльнісного або внутрішньо- чи зовнішньофункціонального. 

Прикладом може слугувати дефініція, вироблена російською вченою 

Н.А. Босхамджієвою, за якою «административно-правовое обеспечение в 

общем виде необходимо рассматривать как осуществляемую на 

административно-правовой основе деятельность по обеспечению 

безопасности» [34, с. 104].  
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Також використовує організаційний підхід у контексті конкретного 

об’єкта український вчений Н.А. Литвин. Він під адміністративно-правовим 

забезпеченням діяльності третейських судів розумів «сукупність правових 

норм, що регламентують суспільні відносини у сфері третейського розгляду 

правових конфліктів і спрямовані на правове, організаційне та інформаційне 

забезпечення діяльності третейських судів в Україні» [381, c.16].  

На нашу думку, якщо виходити із згаданої нами парадигми, як 

гармонійного втілення людиноцентриської спрямованості держави та права в 

Україні, то акцент у тлумаченні адміністративно-правового забезпечення 

відбору осіб, які вперше приймаються на службу в НПУ, має бути зроблений 

на правовому, а вже потім організаційному підході.  

З цього приводу важливо як аргумент навести етимологію та 

обумовити загальноприйняте тлумачення слова «забезпечення». Так, іменник 

середнього роду «забезпечення» складається з префікса «за», який у 

сполученні з префіксом «без» та праслов’янським чи старослов’янським 

іменниками «ресаlь» та «пэчаль», відповідно [87, с. 363] утворює значення 

видалення чи знищення або ж недопущення чогось негативного. Така 

інтерпретація підкреслює сутність забезпечення, яке пов’язане з людиною, а 

точніше з її нормальним емоційним станом.  

На відміну від юридичних енциклопедій, термін «забезпечення» 

наведено у словниках. Під ним прийнято розуміти дію чи засіб, спрямовану 

на щось. Зокрема: «постачаючи щось у достатній кількості, задовольняти 

когось чи що-небудь у якихось потребах, або ж надання кому-небудь 

матеріальних засобів до існування; створювати надійні умови для здійснення 

чого-небудь або гарантувати щось; захищати, охороняти кого-, що-небудь від 

небезпеки» [368, с. 17-18]. Тобто йдеться не лише про емоційний стан 

людини, а й процес. 

У законодавстві хоча й відсутнє визначення адміністративно-правового 

забезпечення, але випадки вживання слова «забезпечення» надають 

можливість стверджувати, що, коли йдеться про забезпечення, то з ним у як 
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об’єкт виступають права, обов’язки, функції держави або закону тощо.  

Основний закон України вживає це слово щодо: 

1) права (преамбула, ч. 2 ст. 3, ч. 3 ст. 24, ч. 2 ст. 44, ч. 2 ст. 45, ч. 1 

ст. 46, ч. 2 ст. 59 [177] тощо). Наприклад, кожен, хто працює, має право на 

відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого 

відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням 

скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої 

тривалості роботи у нічний час (ч. 2 ст. 45 [177]); 

2) обов’язку держави або суспільства (ст. 16, ч. 2 та 3 ст. 49, ч. 3 ст. 53, 

ч. 2, 4 ст. 17, ч. 2 ст. 10, ч. 4 ст. 13, ч. 2 ст. 42, ст. 23, ч. 3 ст. 126, ст. 130, п. 1) 

ч. 1 ст. 106, пп. 1-3), 5), 7) та 8) ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 119, пп. 7) та 8) ч. 1 ст. 138 

[177] тощо). Так, забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної 

рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської 

катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду 

Українського народу є обов’язком держави (ст. 16 [177]); 

3) функції держави (ч. 1 ст. 17, ч. 2 ст. 99 [177]) або законів [177]). 

Наприклад, захист суверенітету і територіальної цілісності України, 

забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими 

функціями держави, справою всього Українського народу (ст. 17 [177]). 

У наведених конституційних ілюстраціях очевидне використання 

«забезпечення» для норм, які характеризують права чи обов’язок держави з 

певної діяльності. При цьому, переважна кількість випадків пов’язана з 

обов’язками держави, особливо КМУ та місцевих державних адміністрацій. 

Допускається вживання зазначеного терміна із гарантуванням правового 

статусу різних суб’єктів чи визначенням функцій держави та законів. 

Подібне відзеркалено у нормативно-правових актах, які за юридичною 

силою нижче Основного закону та стосуються різних галузей законодавства. 

Наприклад, щодо прав (ст. 106 1 або ч. 4 ст. 122, глава 15-А [166]), обов’язку 

(п. 7) ч. 2 ст. 64 [165]), напрямків діяльності органів державної влади [402] і 

т.п.  
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Особливістю ж Закону України від 27.05.2015 «Про Національну 

поліцію» та ряду програмних документів є вживання, пов’язане із якоюсь 

гарантією, метою або завданням. Подамо кілька прикладів. Гарантія 

забезпечення прозорого добору (конкурсу) – утворення постійних 

поліцейських комісій, забезпечення діяльності і проведення засідань яких 

здійснює апарат відповідного підрозділу поліції (ст. 51 [99]). У прикладі 

проявляється зв’язок із принципом відкритості та прозорості поліції (ст. 9 

[99]), а свій гармонійний розвиток вони знаходять у підзаконних нормативно-

правових актах у сфері відбору до НПУ, про які велась мова у підрозділі 1.2. 

Іншим прикладом може бути забезпечення завдання з створення правової 

основи як передумови для регулювання відносин у сфері виконавчої влади з 

гарантією кожній людині реального додержання й охорони належних їй прав 

і свобод, а також ефективний захист цих прав і свобод у випадках їх 

порушення (абз. 2 ч. 2 р. V [409]).  

Судова практика налічує факти звернення до суду, пов’язані із 

забезпечення прав осіб та сфер державного управління. Взагалі-то, КСУ ще 

не надав тлумачення досліджуваним термінам, але не поодиноко розглядав 

справи, де функція діяльності структурного підрозділу державного органу 

безпосередньо стосувалась правового забезпечення [348] або предмет 

розгляду пов’язаний із забезпеченням прав людини [347].  

Аналогічна ситуація в адміністративному судочинстві, де є справи, 

приміром, з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та 

землекористування [308], забезпечення юстиції [309] тощо.  

Звідси висновок, побутовий та юридичний, у т.ч. законодавчий та 

правозастосовний, сенс термінів «забезпечення» та «адміністративно-правове 

забезпечення» майже не різниться і зведений до дій або засобів, пов’язаних із 

нормалізацією певних станів як фізичних, так і юридичних осіб у галузі 

адміністративного права. 

Перед тим як остаточно ідентифікувати адміністративно-правове 

забезпечення відбору осіб, які вперше приймаються на службу в НПУ, як 
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єдиний феномен доцільно більш детально оговорити характеристики 

адміністративно-правового забезпечення, які наводять по-різному.  

З цього приводу І.О. Ієрусалімова пропонує включати до елементів 

характеристики поняття «адміністративно-правове забезпечення» таке: 

«регулювання за допомогою норм адміністративного права суспільних 

відносин, що виникають для та в процесі реалізації прав і свобод людини та 

громадянина, вплив на них з допомогою передбачених у законодавстві 

елементів. Крім того, для адміністративно-правового забезпечення прав і 

свобод людини та громадянина важливим засобом є реалізація норм 

адміністративного права. Причому тут є важливими усі способи реалізації і 

використання, коли громадянин сам скористується засобами реалізації, і 

додержання та виконання норм, а особливо – застосування певних норм 

адміністративного права з метою надання можливості громадянину отримати 

право. Складовою частиною адміністративно-правового забезпечення прав і 

свобод людини та громадянина є гарантії їх реалізації, під якими розуміються 

умови, засоби, способи, які забезпечують здійснення у повному обсязі і 

всебічну охорону прав і свобод особи…» [133, с. 82-83]. Отже, 

І.О. Ієрусалімова пропонує три головні характерні елементи:  

- адміністративно-правове регулювання; 

- реалізація адміністративно-правових норм; 

- встановлені нормами адміністративного права гарантії реалізації прав 

людини і громадянина. 

На відміну від І.О. Ієрусалімової Р.В. Ігонін пропонує дві базові 

складові: адміністративно-правові норми та правореалізаційна діяльність 

суб’єктів державно-владних повноважень [132, c. 41]. При цьому він 

виключає з його характеристик адміністративно-правове регулювання як 

абстрактне, пропонуючи використовувати більш реальний феномен – 

правореалізаційна діяльність відповідних суб’єктів. 

А.Ю. Берлач адміністративно-правове забезпечення характеризує 

більшою сукупністю ознак:  
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- являє собою динамічне поняття, процес, діяльність;  

- суб’єктами в даному процесі є органи влади та інші уповноважені 

суб’єкти (комісії, правоохоронні органи, органи, що виконують делеговані 

повноваження);  

- виявляється через формування та застосування спеціальних 

механізмів впливу на суспільні відносини (прийняття адміністративних актів, 

здійснення контролю та нагляду, застосування відповідальності, утворення 

системи державних органів, інших уповноважених суб’єктів, їх взаємодія, 

взаємозв’язки та розподіл повноважень між ними тощо);  

- виявляється через створення необхідної правової основи (закони, 

підзаконні акти, правозастосовна практика);  

- метою є впорядкування суспільних відносин у визначеній сфері, 

досягнення заздалегідь визначеної мети щодо кількісних та якісних 

характеристик їх розвитку [24]. 

Ще більш різноплановий та дискусійний зміст знаходимо у працях 

С.В. Ківалова, В.К. Колпакова, С.Г. Стеценка та ін. Так, С.В. Ківалов [158] до 

змісту включає такі складові, як відповідні засади управління, систему 

органів управління та їхній правовий статус, а також відповідальність. 

Приміром, характеризуючи адміністративно-правове забезпечення 

управління обороною, ним наводяться правові та організаційні засади 

управління обороною, надається опис військової служби як виду державної 

служби, а також оговорюється адміністративна відповідальність за 

порушення законодавства про загальний військовий обов’язок і військову 

службу.  

С.Г. Стеценко [3], характеризуючи адміністративно-правове 

забезпечення управління у сфері економіки, веде мову про загальну 

характеристику економіки як об’єкта адміністративно-правового 

регулювання, суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері еко-

номіки та основні напрями державного регулювання у сфері економіки. 

Розкриваючи специфічний зміст адміністративно-правового забезпечення 
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іншої сфери управління – митної справи, він наводить ще й таку 

характеристику, як відповідальність за порушення митних правил. Стосовно 

інших сфер управління він використовує в основному, окрім об’єкта та 

суб’єкта, контроль та нагляд.  

На нашу думку, для ідентифікації відбору як правових відносин маємо 

відшукати в них структурні елементи – об’єкт, суб’єкт та зміст [367, с. 388]. 

Це обумовлює доцільність їх визначення.  

Загальновідомо, що термін «об’єкт» має кілька значень, але ми 

використовуватимемо значення як явище, на яке спрямована дія права [35, 

c. 803]. В юриспруденції прийнято вживати термін «об’єкт права», під яким 

розуміють матеріальні й нематеріальні блага, з приводу яких виникають 

правовідносини [439, c. 212-213].  

Парним для об’єкта поняттям є суб’єкт, яке в правовій площині має 

значення особи чи організації як носія певних прав та обов’язків [35, с. 1408-

1409]. В юриспруденції існує термін «суб’єкт права» – фізична або юридична 

особа, яка є учасником національних чи міжнародних правовідносин [440, 

c. 680]. Суб’єктам права притаманний правовий статус, під яким у сучасній 

юридичній енциклопедичній літературі наводяться його розуміння як 

сукупності прав і обов’язків фізичних та юридичних осіб чи щодо останніх – 

повноважень [440, с. 44].  

Вважаємо, що у нашому випадку об’єктом може бути певне благо або 

інтерес (додаток Б). Зазвичай він представлений у формі права або обов’язку 

та може зазнавати негативного впливу або порушення. Наприклад, 

гарантовані права громадянам України бути прийнятим на службу в поліцію 

(ч. 1 ст. 49 [99]) або проходження поліграфу (ч. 1, 2 ст. 50 [99]). Також як 

об’єкт визнаємо і певний стан – прозорий, якісний та об’єктивний відбір або 

ж нематеріальний людський ресурс (знання, інтелект, психічний стан, 

фізичний розвиток і т.п.).  

Суб’єкт – громадяни України, а також держава в особі посадових осіб її 

органів (Президент України, Міністр внутрішніх справ України, відповідні 
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керівники НПУ тощо) чи колективні державні або недержавні інституції 

(служба персоналу поліції, поліцейські комісії, рекрутингові центри, комісії 

медичних закладів МОЗ та МВС України, інші інституції, яким замовляють 

розробку тестів або технічне чи методичне обслуговування тощо), які 

наділені повноваженнями у сфері відбору до поліції, у т.ч. щодо захисту 

(адміністративний суд і т.п.). Зауважимо, що як суб’єкт ми допускаємо саме 

громадянина України, який не завжди у досліджуваних відносинах може 

бути кандидатом у розуміні законодавця, на думку якого ним вважаться 

особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі та подала документи до 

поліцейської комісії у визначені строки (п. 3 р. ІІІ [391]). Статусу кандидата 

громадянин лишається по завершенню відбору, та у відносини із судового 

захисту свого порушеного права бути прийнятим на службу в поліцію може 

вступити без нього.  

До юридичного та фактичного змісту входять суб’єктивні права та 

обов’язки, а також поведінка суб’єктів правовідносин у сфері відбору до 

НПУ відповідно.  

Загалом, початком цих відносин є написання заяви на участь у конкурсі 

за умови настання інших юридичних фактів – виникнення вакансії, видання 

наказу про проведення конкурсу з оприлюдненням відповідного оголошення, 

а закінченням може виступати сплив термінів на оскарження та захист.  

Для зручності розгляду нами умовно зміст забезпечення відбору 

згруповано до гарантування, обслуговування, охорони чи захисту, які 

можемо назвати його специфічними рисами.  

Суть адміністративно-правового гарантування зведена до надання 

громадянину України, який бажає уперше бути прийнятим до НПУ, 

уповноваженими суб’єктами відбору реальної можливості використати право 

прийняття на службу в НПУ, а останнім – функціонально здійснювати цю 

можливість відповідно до встановленого адміністративно-правовими 

нормами порядку. 

Квінтесенція адміністративно-правового обслуговування пов’язується 
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нами із задоволенням як потреб громадянина України у службі в НПУ за 

його бажанням, так і поліції у його знаннях, здібностях, вміннях та навичках. 

Природа адміністративно-правової охорони полягає в закріпленні у 

нормативно-правових актах норм права, спрямованих у сфері відбору до 

поліції на:  

- попередження правопорушень, у т.ч. проступків;  

- збереження умов поведінки учасників правовідносин;  

- відновлення й усунення перешкод у здійсненні права прийняття на 

службу в НПУ та виконанні обов’язків з проведення конкурсу 

уповноваженими державними інституціями.  

Сутність же адміністративно-правового захисту полягає у відновлені 

порушеного права прийняття на службу в НПУ або обов’язку проведення 

конкурсу уповноваженими державними інституціями, а також усунення 

перешкод при їх здійсненні засобами адміністративного права. 

Отже, наведене цілком вкладається у звичну схему структурних 

елементів правовідносин, а характерні риси змісту відбору вказують на 

природній зв’язок з основними юридичними функціями права – 

регулятивною, охоронною і захисною [367, c. 235].  

Метою розглянутих правовідносин є здійснення упорядковуючо-

безпечного впливу на суспільні відносини у сфері відбору громадян України, 

що за своїм бажанням уперше приймаються на службу до НПУ. 

Завданням, що деталізують мету, є: 

- правотворчість, що має формувати належну правову основу відбору;  

- визначення правового статусу кандидатів на службу в НПУ, 

уповноважених органів та підрозділів поліції, а також поліцейських комісій;  

- удосконалення нормативів, стандартів, правових форм та методів 

впливу як уповноважених органів та підрозділів поліції, а також 

поліцейських комісій на кандидатів в поліцію, так і навпаки тощо. 

На завершення зазначимо, що наведені правовідносини можна поділяти 

за багатьма критеріями.  
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Так, одним із таких критеріїв буде управлінська залежність – 

вертикальна чи горизонтальна, відмінність між якими не лише в тому, на що 

вони впливають, але й насамперед у тих методах, які використовуються, де у 

першому випадку основним методом є метод субординації, а в другому – 

взаємодії. При цьому значення останнього методу зростає, адже відомий 

координатор – громадськість, а не поліція.  

Ще одним критерієм поділу є предмет регулювання підзаконних 

нормативно-правових актів, який надає підстави виділити відносини щодо: 

конкурсу; перевірки рівня фізичної підготовленості; психофізіологічного 

обстеження та обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та 

токсичної залежності кандидатів на службу в поліцію; інших медичних 

обстежень і т.п. 

Таким чином, вищенаведене дозволяє стверджувати про 

адміністративно-правове забезпечення відбору осіб, які вперше приймаються 

на службу в НПУ, як правовідносини. Саме тому пропонується його розуміти 

як вид правовідносин під дією адміністративних норм, що виникають, 

змінюються або припиняються з приводу гарантій чи реалізації благ у сфері 

відбору до НПУ, у т.ч. суб’єктивних прав та обов’язків, охорони та їх 

захисту, одним із учасників яких (або усі) є носій державно-владних 

повноважень та громадянин України, що за своїм бажанням уперше 

приймається на службу до НПУ.  

У такому контексті запропонована дефініція є вузькою за своїм 

значенням, ґрунтується на правовому, а вже потім – організаційному підході, 

та належить до виду правовідносин.  
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2.2. Адміністративно-правове гарантування та обслуговування 

відбору осіб, які вперше приймаються на службу в Національну поліцію 

України  

 

Попри фактичне існування суспільних відносин у сфері відбору до 

поліції, поняття гарантування відбору в адміністративно-правову науку ще не 

запроваджено. Хоча адміністративно-правове гарантування в інших сферах 

суспільного життя було предметом дослідження вчених, а гарантії відбору до 

поліції існують у законодавстві та застосовуються на практиці. Високе 

соціальне значення цього питання беззаперечне, адже від нього також 

залежить формування нової поліції.  

У зв’язку з цим сфокусуємо нашу увагу на розробці поняття 

адміністративно-правового гарантування відбору кандидатів, які вперше 

приймаються на службу до НПУ (далі – адміністративно-правове 

гарантування відбору). 

Загальнотеоретичні питання адміністративно-правового гарантування 

певною мірою вивчали В. Авер’янов, О. Бандурка, Ю. Берлач, Р. Ігонін, 

І. Ієрусалімова, В. Колпаков, Н. Матюхіна, О. Негодченко, С. Пєтков та 

багато інших. Останнім часом різні сфери адміністративно-правового 

гарантування досліджували А. Бичков, І. Гиренко, Л. Калугіна та ін. Однак 

наукові підходи свідчать про відсутність спеціальної дефініції та 

неоднорідність думок у зв’язку з тим, що зміст поняття «адміністративно-

правове гарантування» розкривався вченими через різні складові елементи та 

контексти. Крім того, розвідки з відбору до міліції не завжди можна 

використати у відборі до поліції через різні концептуальні основи. 

Повнота характеристики адміністративно-правового гарантування 

відбору неможливе без визначення ключового терміна – «гарантування». Він 

є похідним від слова «гарантія» та у буденному розумінні означає різновид 

дії з надання можливості [35, c. 222]. Суттєвий вплив на формування змісту 
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цієї дії має не лише галузь адміністративного права, зокрема правовий 

інститут відбору на службу до НПУ, але й такий правовий феномен, як 

«гарантії». Проте, спочатку доцільно навести існуючі розуміння 

адміністративно-правового гарантування та роль гарантій, їх взаємовплив.  

Аналіз показав, що юридичні довідкові джерела, законодавство та 

адміністративно-правова наука не містять тлумачення терміна, а ні 

«гарантування», а ні «адміністративно-правове гарантування». Але дві 

останні групи джерел у своєму арсеналі мають приклади вживання першого 

терміна. Зокрема, «гарантування» у законодавстві використовується у 

кількох нормативно-правових актах як словосполучення, наприклад 

«інформація про систему гарантування вкладів фізичних осіб» [114], і т.д.  

Натомість адміністративно-правова наука має у своєму арсеналі 

авторські розуміння адміністративно-правового гарантування. Цей термін 

міститься у специфічних словосполученнях, як-то: «адміністративно-правові 

основи гарантування безпеки у надзвичайних ситуаціях» [213, с. 5], 

«адміністративно-правове гарантування безпеки польотів» [26] чи 

«адміністративно-правове гарантування прав та свобод людини і 

громадянина» [52, с. 93].  

Наприклад, А. Бичков пропонує розуміти адміністративно-правове 

гарантування безпеки польотів у багатьох значеннях: правовий інститут, 

частина законодавства, частина юридичної науки, тема навчальної 

дисципліни та система правовідносин. При цьому до змісту останнього 

значення автор включив відносини у правовій формі державного управління 

безпеки польотами [26, c. 128]. 

І. Гиренко, на відміну від А. Бичкова, у термін «адміністративно-

правове гарантування прав та свобод людини і громадянина» вкладає 

«зовнішній механізм забезпечення визначених Конституцією та законами 

України природних інтересів і потреб індивіда, що здійснюється публічною 

адміністрацією, адміністративними судами та судами загальної юрисдикції 

під час розгляду справ про адміністративні правопорушення» [52, c. 93]. 
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Отже, адміністративно-правове гарантування є предметом уваги вчених 

в адміністративно-правовій науці, а його вживання відбувається залежно від 

сфери суспільних відносин.  

Перейдемо до наступного правового явища або гарантій, яке формує 

ознаки адміністративно-правового гарантування. Різновиди гарантій ми 

знаходимо в юриспруденції («гарантії правові» [323], «гарантії законності» 

[371, с. 16], «гарантії прав та обов’язків» [180, с. 331, 359, 418] і т.д.). Вплив 

гарантій на зміст «гарантування» як дії полягає у юридично закріпленій 

можливості інструментально змінювати суспільні відносини за допомогою 

відповідних засобів та умов, наприклад, у соціальній або економічній сферах  

[110; 116; 218; 230].  

Таким чином, аналіз змісту наведених визначень дозволяє говорити не 

тільки про контекстне вживання «адміністративно-правове гарантування», 

але й про його спільні та системні ознаки, а саме: об’єкт та суб’єкт 

гарантування; юридичну форму закріплення умов та засобів, що спрямовані, 

по суті, на недопущення негативного стану речей чи явищ матеріального або 

морального світу.  

Тепер спробуємо застосувати вищенаведені загальні твердження до 

адміністративно-правового гарантування відбору, надавши їм правову 

характеристику за взаємопов’язаною структурою – об’єкт, суб’єкт та зміст 

(фактичний та юридичний) правовідносин. 

Очевидно, що у нашому випадку об’єктом може виступати благо чи 

інтерес у формі права або обов’язку. Вони іноді є умовою для іншого права 

чи обов’язку. Наше останнє твердження ґрунтується на існуванні 

конституційних прав на працю та прийняття на державну службу, а також 

обов’язках держави створювати умови для повного здійснення громадянами 

права на працю, рівних можливостей у виборі професії чи роду трудової 

діяльності і т.п. Конституційні права чи обов’язки, закріплені у нормах права, 

за своєю природою є прямими на відміну від норм адміністративного права з 

відбору.  
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Системний аналіз чинного законодавства надає підстави стверджувати, 

що права у сфері відбору на службу до поліції регламентовані спеціальним 

законом, а також відповідними підзаконними нормативно-правовими актами. 

Зокрема, це права громадян України: бути прийнятим на службу в поліцію 

(ч. 1 ст. 49 [99]), проходження поліграфа (ч. 1, 2 ст. 50 [99]), ненадання на 

конкурс документів, не визначених законом (ч. 2 ст. 54 [99]), ознайомлення з 

результатами поліграфного опитування (п. 7.1 Інструкції щодо застосування 

комп’ютерних поліграфів [136]), подання на конкурс не обов’язкових 

документів (ч. 3 ст. 54 [99] та п. 2 р. ІІІ Типового порядку [391]), відводу 

членів поліцейської комісії (ч. 11 ст. 51 [99] та п. 7 р. ІІІ Порядку діяльності 

поліцейських комісій [300]) та ін. Тільки одне існування чи детермінація 

таких прав внаслідок настання юридичного факту є наданням можливості, 

яка спрямована на дотримання або недопущення негативного стану речей чи 

явищ матеріального або морального світу під час відбору до поліції. 

Для отримання детального уявлення про об’єкт гарантування відбору 

розглянемо наступну ситуацію. При реалізації кандидатом права 

проходження поліграфа поліграфолог зобов’язаний довести, щодо якої події 

проводиться обстеження, ознайомити з тематикою тестів і т.д. Як до, так і під 

час проходження поліграфа кандидат може в будь-який момент відмовитися 

від участі в його проходженні, що не свідчить про наявність у нього 

прихованої інформації, а також не повинно призводити до порушення його 

законних прав та свобод. При цьому ще однією з умов проходження 

поліграфа буде письмова згода. Наявність подібних прав та обов’язків у 

сукупності або окремо з результатом проходження поліграфа за умов 

дотримання порядку формують об’єктову складову феномену гарантування 

відбору – благо як можливість вибору (відмова чи дозвіл). 

На перший погляд спостерігається наявність взаємних прав та 

обов’язків, але якщо змоделювати ситуацію та поставити себе на місце 

кандидата на службу, то виявиться недосконалість законодавства. Суть 

недосконалості в тому, що відсутні норми права, які регламентують строки 
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ознайомлення з результатами перевірки на поліграфі. На нашу думку, ті 

норми, що існують, ставлять під сумнів реалізацію права на ознайомлення з 

результатами перевірки та мають характер заяви про наміри. Наприклад, у 

п. 2.3 згаданої Інструкції [136] особа має право пояснювати або не 

пояснювати можливе, на її погляд, виникнення тих чи інших реакцій. Тоді 

резонним буде виникнення не менш як двох питань у того, хто хоча б раз був 

очевидцем перевірки чи бачив цю процедуру. Яким чином можна побачити 

на екрані комп’ютера реакції, коли монітор поза зоною уваги особи, яка 

перевіряється? Як будуть зафіксовані такі пояснення, якщо результати 

нададуть не одразу, та й що пояснювати, якщо їх не бачив?  

Саме тому з метою запобігання інсинуацій навколо гарантування прав 

об’єктивного проходження поліграфа під час відбору на службу та 

оскарження дій, бездіяльності чи рішень органів державної влади доцільно 

врахувати нижченаведену пропозицію при розробці нової Інструкції або ж 

доповнити чинну [136] пунктом 7.3 такого змісту: «Довідка про результати 

проведеного дослідження повинна бути складена до 2 годин після закінчення 

дослідження. Її копія надається одразу після складання особі, яка 

перевіряється». 

Право на службу в поліції тісно пов’язані з протилежним за своїм 

характером різновидом об’єкта або обов’язком. Умовно ці обов’язки 

належать як кандидату, так і суб’єктам гарантування відбору. Так, 

«Громадяни України, які виявили бажання вступити на службу в поліції, з 

метою визначення стану їхнього здоров’я зобов’язані пройти медичні 

обстеження, а також перевірку рівня фізичної підготовки, психофізіологічне 

обстеження, обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та 

токсичної залежності в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх 

справ України» (ч. 1 ст. 50 [99]). Тобто кандидат одночасно з правом бути 

прийнятим на службу в поліції бере на себе специфічні обов’язки, які є 

гарантіями від кандидата того, що зрештою, можливо, мета відбору буде і 

досягнута.  
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Носій права детермінує не лише взяття на себе обов’язків, а й викликає 

їх здійснення з боку суб’єкта гарантування відбору. Наприклад, обов’язок 

органу поліції провести серед осіб, які вперше приймаються на службу в 

поліції з призначенням на посади молодшого складу поліції, конкурс на 

посаду поліцейського (ч. 1 та 3 ст. 52 [99]). Закріплення цього обов’язку 

випливає із конституційного обов’язку органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, їх посадових осіб діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Підсумовуючи розгляд прав та обов’язків як об’єкта гарантування 

відбору, зазначимо, що гарантії прав та обов’язків стають бажаними для 

держави та кандидата, якщо вони обумовлені об’єктивними строками, 

стандартами, нормативами і т.п. Наприклад, у додатку 1 до Положення з 

організації перевірки рівня фізичної підготовленості [239] наведено 

нормативи з фізичної підготовки, що враховують стать та віковий ценз, у 

розрізі видів вправ, одиниць виконання та оцінки. За цим нормативом 

кандидат чоловічої статі віком від 18 до 25 років для оцінки «5» має пробігти 

100 м за 13,4 с. З одного боку, ці нормативи надають змогу кандидату 

орієнтуватись у межі їх досягнення та брати участь у конкурсі далі, а, з 

іншого, для суб’єкта гарантування відбору – пропустити його далі чи 

відсіяти, що однаково бажане для держави. 

Суб’єкт гарантування відбору є варіативним і в його ролі виступає 

держава в особі посадових осіб, або її органи чи інші особи, які наділені 

повноваженнями з відбору до поліції, і не обов’язково перебувають у 

відносинах підпорядкування. І за великим рахунком до його кола можна 

віднести усі інституції, що гарантують дотримання прав людини у державі, а 

можна виокремити безпосереднє їх коло. 

Для ілюстрації конкретного суб’єкта гарантування відбору 

повернемось до наведеного нами прикладу з проходження поліграфа. 

Відповідно до існуючого порядку [245] суб’єктом, на якого покладено 

проведення поліграфної перевірки, є органи та підрозділи МВС в особі 
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спеціалістів поліграфа, до повноважень яких належить перевірка кандидатів 

на службу до правоохоронних органів. Робота поліграфолога вкрай важлива 

для відбору кандидатів на службу в поліцію, де існують не лише корупційні 

ризики чи ризики недоброчесності, але й екстремальні умови. Саме тому до 

роботи з поліграфом допускаються фахівці, які пройшли спеціальну 

підготовку та мають відповідний допуск, сертифікат чи посвідчення МВС 

України. У зв’язку з цим вони наділені спеціальними правами та обов’язками 

[136]. Таким чином, вже не лише юридична можливість, але й факт задіяння 

кваліфікованого суб’єкта в адміністративно-правовому гарантуванні стає 

гарантією об’єктивного інтерв’ювання.  

Якщо ж як об’єкт гарантування розглядати інші права чи обов’язки, то 

проявиться коло інших суб’єктів, які представлені в індивідуальній та 

колегіальних формах або ж як у самій структурі поліції чи МВС, так і поза 

нею.  

Зокрема, одним із суб’єктів, який діє у колегіальній формі, є 

поліцейська комісія, аналоги якої у вигляді приймально-випробувальних 

комісій існували ще у 1920 рр. в історії радянської міліції. Індивідуальним 

суб’єктом виступає Міністр внутрішніх справ України, який функціонально 

зобов’язаний у сфері відбору створити таку умову, як нормативно-правова 

база шляхом видання нормативно-правових актів, що визначають вимоги до 

фізичної підготовки для кандидатів, які вступають на службу в поліції, а 

також порядки діяльності поліцейських комісій (ч. 13 ст. 52 [99]) та ін.  

Подальший аналіз прав та обов’язків у сфері відбору до поліції 

дозволив, окрім вже названих, виявити ще ряд суб’єктів, які умовно поділимо 

на ті, що існують у структурі МВС та поза нею. Наведемо перелік суб’єктів 

гарантування відбору в структурі МВС (внутрішні): 

- безпосередні керівники поліції та керівники відповідного органу 

поліції. На цю категорію суб’єктів покладено відповідальну роль створення 

умов безпосереднього функціонування інших суб’єктів – поліцейських 

комісій, служби персоналу (кадрового забезпечення) органу поліції та 
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взаємодії із закладами охорони здоров’я МВС України;  

- служба персоналу (кадрового забезпечення) органу поліції, де 

проходить конкурс. Вона зобов’язана: здійснювати перевірку документів, 

поданих кандидатами, на відповідність загальним вимогам, визначеним в 

оголошенні про проведення конкурсу, та інформувати про це поліцейську 

комісію; ознайомлювати кандидатів із вправами (нормативами) з фізичної 

підготовки, умовами та вимогами щодо їх виконання в день звернення 

кандидата до органу (закладу, установи) поліції із заявою про прийняття на 

службу; повідомляти кандидата про дату, час та місце тестування тощо; 

- лікарі-психофізіологи (лікарі з функціональної діагностики) закладів 

охорони здоров’я МВС, які здійснюють професійний психо-фізіологічний 

відбір (психо-фізіологічне обстеження); 

- лікарі-психіатри закладів охорони здоров’я МВС, що проводять 

первинний профілактичний наркологічний огляд кандидатів на службу в 

поліції; 

- інші (МВС, апарат НПУ, органи поліції), що виконують свої 

обов’язки в робочих групах. 

В окрему групу слід виділити ті, які функціонують не в складі МВС 

(зовнішні): 

- наркологічні та психіатричні заклади МОЗ України; 

- навчальні заклади, міжнародні організації та представники проектів 

міжнародної технічної допомоги, які можуть розробляти тестові завдання чи 

надавати іншу матеріально-технічну допомогу; 

- інші органи державної влади або інституції, які здійснюють цивільний 

громадський контроль тощо. Наприклад, МЮ України, яке володіє реєстром 

корупціонерів, чи ДФС України, до якої звертаються при перевірках 

декларації про доходи. 

Адміністративно-правові відносини, як зміст гарантування відбору, 

виникають при реалізації уповноважуючих норм та норм-приписів, які 

частково вже були наведені нами вище при характерниці попередніх 
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елементів структури правовідносин.  

З розглянутого можна зробити висновок про поняття  адміністративно-

правового гарантування відбору осіб, які вперше приймаються на службу до 

НПУ. Під ним пропонується розуміти надання громадянину України, який 

бажає уперше бути прийнятим до НПУ, уповноваженими суб’єктами відбору 

реальної можливості використати право прийняття на службу в НПУ, а 

останнім – функціонально здійснювати цю можливість відповідно до 

встановленого адміністративно-правовими нормами порядку. 

Як і вище описані правовідносини, адміністративно-правове 

обслуговування відбору осіб, які вперше приймаються на службу до НПУ 

(далі – адміністративно-правове обслуговування відбору), містить проблему. 

Питання в тім, що чинним адміністративним законодавством не охоплено 

одне з положень поліцейської діяльності, коли споживачами послуг з відбору 

є майбутній персонал поліції. Відомо, що якість діяльності поліції залежить 

від якості людей, які виконують обов’язки поліцейських, і успіх організації 

залежить від того, як ці люди набираються, відбираються, навчаються, 

розвиваються, просуваються по службі та підтримуються, тобто якістю 

функціонування системи управління персоналом [209]. Сьогодні можна не 

поодиноко навести вчених [25; 46; 47], які згодні із цитованою вище тезою 

Європейського конгресу з питань управління якістю роботи поліції, який 

відбувся у березні 1998 р. у м. Мюнстер (Німеччина). Суть цієї тези ми також 

поділяємо. І дійсно, у сучасних українських реаліях, охарактеризованих нами 

у підрозділі 1.2, прозорий та високоякісний відбір нового людського ресурсу 

неабияк актуальний. Але констатуємо, що вітчизняного законодавчого 

регулювання віднесення послуг з відбору кандидатів на службу уперше до 

послуг, у т.ч. поліцейських, не відбулося.  

Дехто може апелювати тим, що МВС України не реєструвало за ДК 

КВЕД відбір до поліції як процес праці чи діяльності. Дехто наведе позиції 

авторських колективів перших науково-практичних коментарів Закону 

України «Про Національну поліцію» [120; 171] чи останніх монографічних 
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досліджень [162], які не відносять відбір до поліцейських послуг, або наиведе 

інші контраргументи. 

Хоча все ж таки не можна заперечувати очевидні факти, що відбір у 

поліцію існує специфічно: склались суспільні відносини, які не набули 

завершеної правової, у т.ч. законодавчої, форми; МВС проводить відбір за 

участю громадського суспільства і т.п., про що йтиметься далі. 

Так чи інакше, окреслена проблема ідентифікує наше суспільство, де в 

період очікуваних кардинальних змін поліції на краще не надано належного 

законодавчого вирішення цієї проблеми. У зв’язку з цим спробуємо 

розробити поняття адміністративно-правового обслуговування відбору до 

поліції з визначенням напрямів удосконалення законодавства. 

Загальнотеоретичне значення для досліджуваного питання мають праці 

В.В. Копєйчикова, О.Ф. Скакун, Н.А. Шейкенова та ін. Проблематику послуг 

досліджено у працях Е.Ф. Демського, О.Ф. Кобзаря, В.В. Колпакова, 

В.В. Рєзнікової, В.П. Тимощука, О.С. Юніна та ін. Різні аспекти відбору до 

поліції висвітлювали В.М. Бесчастний, В.П. Ворушило, В.В. Волинець, 

Н.П. Матюхіна та ін. 

В юридичній літературі застосовується ключова дефініція 

«обслуговування», але визначення щодо неї в енциклопедичних та 

довідкових юридичних, а також правових джерелах ми поки що не маємо. 

Наприклад, юридичні енциклопедії [20; 392; 439] не містять визначення 

обслуговування, але в них знаходимо роз’яснення таких термінів, як 

«послуга» [392, c. 464], «послуги громадського харчування» [20, с. 881] і т.п. 

У юридичному словнику визначення цього ключового поняття немає взагалі 

[14; 29]. Натомість великий тлумачний словник сучасної української мови 

наводить тлумачення «обслуговування» як дії зі значенням обслуговувати, 

що означає «виконувати роботу, функції, пов’язані із задоволенням чиїхось 

запитів, потреб» або «забезпечувати, налагоджувати роботу певних знарядь, 

механізмів і т. ін.» [35, c. 818]. 

У термінології законодавства [84] не виявлено дефініції 
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«обслуговування», але 188 законодавчих словосполучень її використовують 

або використовували. 

«Обслуговування» тісно пов’язане з дефініцією «послуга», критичний 

аналіз концепцій яких зроблено багатьма науковцями-правниками. Концепції 

щодо послуг систематизують у 9 груп: 1) концепція діяльності (дії); 

2) концепція результату діяльності; 3) концепція сукупності діяльності та її 

результату; 4) концепція діяльності без уречевленого результату; 

5) концепція протиставлення роботам; 6) концепція потреби та блага; 

7) концепція функції, не спрямованої на виробництво будь-яких предметів; 

8) концепція економічних відносин та/або правовідносин; 9) концепція зміни 

у стані інституціональної одиниці [343]. 

Попри масштабний аналіз концепцій послуг, значної уваги потребують 

дослідження саме послуги з відбору до поліції. Через такий стан справ 

існуючий феномен обслуговування відбору має бути досліджений та 

визначений. 

  О.С. Юнін стверджує про можливість сервісу з надання державних 

поліцейських послуг з боку двох головних блоків служб поліції – 

кримінального та громадської безпеки [436]. Досліджуючи питання послуг, 

ним наведено деонтологічні особливості підготовки кадрів цих служб поліції 

в країнах світу з розвиненою поліцейською функцією, де використовуються 

послуги з кадрового менеджменту.  

Майже подібної думки і О.В. Ніканорова, яка, опираючись на метод та 

предмет правових відносин, пропонує поділяти послуги на владні та сервісні 

[265].  

Твердження цих авторів навели на думку про те, що на відбір до поліції 

можна поглянути з позиції послуг, а точніше, як на правовідносин з 

обслуговування відбору до поліції, але у цьому зв’язку виникає ряд питань як 

до самого явища «обслуговування», так і до поняття «послуга». 

По-перше, в теорії адміністративних послуг ОВС існує думка про те, 

що «основною ознакою послуги є те, що вона повинна створювати цінність 
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для споживачів за межами органу внутрішніх справ та сприйматися ними як 

послуга» [427]. В нашому ж випадку, приміром, є деякі суб’єкти, як-то 

поліцейська комісія, які за своїм законодавчим призначенням функціонують 

в поліції та для поліції. Виходить, що наразі одна з найближчих до 

досліджуваного питання теорія не враховує послуги у правовому інституті 

відбору до поліції. Але це не зовсім так, адже В.В. Коваленко підтримував 

думку про те, що суб’єкти, які надають адміністративні послуги, в питанні 

внутрішньої організації діяльності можуть діяти за принципами приватного 

сектора. Це повинно поширюватися насамперед на питання добору та 

управління персоналом [193, с. 270-271]. Більше того, не лише поліція, але й 

кандидат споживає процес праці і результат поліцейської служби персоналу 

поліції і т.д. 

З цього приводу маємо зауважити, що розробка нашого питання в 

теорії – це лише питання часу. Наприклад, В.П. Тимощук зазначав, що теорія 

адміністративних послуг мусить мати і певний рівень гнучкості для 

врахування раціональних потреб практики [5, с. 13]. Аналогічно можна 

стверджувати і щодо всієї теорії послуг. Тоді логічним є ще одне питання, чи 

існує така потреба? Вбачається, що існує. Не дарма запроваджується 

рекрутингові центри з відбору кандидатів на службу до поліції [179]. 

На нашу думку, введення в адміністративну науку категорії 

«обслуговування відбору до поліції» має на меті скоріше подальше 

формування відносин «держава для людини», а не «людина для держави», а 

вже потім прикладну мету – впровадження нового виду адміністративно-

правових відносин між людиною і державою з відбору до поліції, суб’єктами 

яких виступають кандидати на службу до поліції.  

По-друге, законодавцем відбір до поліції не віднесено ані до 

обслуговування, а ні до послуг. Це підтверджено, наприклад, змістом ст. 2 

Закону України від 02.07.2015 «Про Національну поліцію» [99], реєстру [334] 

або порталу адміністративних послуг [91]. До того ж, під час обстежень 

кандидатів надаються послуги, як це у випадку, наприклад, із психіатричним 
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чи наркологічним оглядом, які Уряд України [316], деякі вчені та фахівці 

[429], а також суди [412] не відносять до адміністративних. Звідси не зовсім 

зрозуміло, до яких послуг слід віднести відбір кандидатів на службу в НПУ: 

адміністративних чи публічних? 

Ми вважаємо, що відбір до поліції як послуга за своїм функціональним 

призначенням відіграє внутрішньорганізаційну роль, виконання якої 

призводить до функціонування поліції та задоволення бажання громадянина. 

Визначення таким чином місця цієї послуги може свідчити про її належність 

до публічних послуг.  

Отже, якщо серед публічних послуг класифікувати поліцейські послуги 

за функціональним призначенням, то можна віділити критерій функції 

відбору персоналу, до яких своєю чергою відносимо конкурс [391], а також 

різні огляди, обстеження та перевірки (медичний огляд кандидатів на службу 

[294], психофізіологічне обстеження кандидатів на службу в поліції та 

обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної 

залежності кандидатів на службу в поліції [237], перевірка рівня фізичної 

підготовленості кандидатів до вступу на службу в поліцію [239] і т.п.). 

Найбільш масштабною послугою є конкурс, який повинен проходити 

при прийомі на службу в органи поліції, а також в поліцейські заклади 

(навчальні заклади поліції та ін.) і установи (ізолятори тимчасового 

тримання, спеціальні приймальники для адмінарештованих осіб тощо). Вона 

є найбільш значимою через свій узагальнюючий характер та такою, де 

приймається рішення, що є обов’язковим для відповідного керівника поліції.  

 Візьмемо інший приклад, пов’язаний не з конкурсом, а з медичними 

установами. Так, на підставі законодавчої практики [312] їхні повноваження 

щодо оглядів кандидатів можна віднести не до адміністративних, а до 

публічних послуг.  

 Означені вище аргументи та контраргументи не вичерпують 

порушеного питання. Враховуючи обсяг дослідження, спробуємо поглянути 

на обслуговування відбору до поліції детально через аспект правовідносин.  
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Як випливає з розділу 1, із набуттям чинності нового поліцейського 

законодавства утворився правовий інститут, який передбачає специфічні 

суб’єктивні права та обов’язки учасників правовідносин, повноваження, 

функції та діяльність низки нових інституцій з відбору до поліції. В 

організаційному аспекті цей інститут є правовою координатою, де 

переплітаються управлінський інтерес поліції у пошуку людського ресурсу 

та бажання громадянина України. При збігу інтересів і бажань виникає 

суспільна користь ще одному споживачу послуг – суспільству. 

Як правовий, так і організаційні аспекти мають відповідати основам 

демократії, однією з парадигм якої є «держава для людини» чи «поліція для 

людини». Якщо так вважати, то втілення парадигм в управління якістю 

роботи поліції у частині послуг з відбору на службу до поліції надають нам 

підстави її розвивати. Крім того, у практику державного управління поліцією 

з 2015 року почали входити різною мірою нові явища з менеджменту. Вони 

ще не набули меж нормативно-правової регламентації стосовно відбору до 

поліції. Однак ми вважаємо, що їх першою ілюстрацією є склад поліцейських 

комісій, де безпосередню участь бере громадськість, утворення 

рекрутингових центрів, використання сайтів з працевлаштування і т.п.  

 Отже, в діяльності поліції, а точніше, у відборі до неї, виникли 

суспільні відносини, де присутні ознаки рекрутингу та аутсорсингу.  

Для теоретичного осимслення сутності обслуговування відбору до 

поліції наостанок розглянемо структурні елементи цих правовідносин.  

Як об’єкт адміністративно-правового обслуговування відбору 

виступають блага. При цьому, з одного боку, вони стосуються особистості, а 

з іншого – держави в особі її державних органів та громадянського 

суспільства. У першому випадку громадянин України отримує участь у 

прозорому, якісному та об’єктивному відборі, а у другому поліція – ресурс 

(знання, інтелект, бажаний психічний стан чи фізичний розвиток особи і т.п.) 

для продовження свого функціонування.  

Аналіз норм чинного законодавства дозволяє говорити про те, що 
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шуканий поліцією ресурс описано у нормативно-правових вимогах до 

поліцейського.  

Поліцейським є громадянин України, який склав Присягу 

поліцейського, проходить службу на відповідних посадах у поліції і якому 

присвоєно спеціальне звання поліції (ч. 1 ст. 17 [99]). Із цієї норми права стає 

зрозумілим, що для набуття правосуб’єктності кандидата особа має бути 

громадянином України.  

Аналогічним чином у ст. 49 [99] встановлено інші вимоги (18 років, 

повна загальна середня освіта, володіння українською мовою та ін.), у т.ч. 

обмеження, перелічені у ч. 2 ст. 61 [99] (недієздатність чи обмежена 

дієздатність особи, надання завідомо неправдивої інформації під час 

прийняття на службу в поліцію; членство в політичній партії і т.п.), та 

встановлені Законами України «Про очищення влади» [107] та «Про 

запобігання корупції» [105]. 

 Слід зауважити стосовно соціальних характеристик, які зазвичай на 

державній службі містяться у профілі професійної компетентності. Еталону 

професії поліцейського, як це прийнято в більшості цивілізованих держав з 

розвиненою поліцейською функцією, не розроблено, а вітчизняні типові 

професійні характеристики або профілі професійної компетентності відсутні.  

Наступним структурним елементом є суб’єкт. Їхнє коло 

ідентифікується повноваженнями, правами та обов’язками з обслуговування 

відбору, визначених законодавством. Такими суб’єктами є: громадяни 

України; органи та установи поліції в особі їхніх керівників; служба 

персоналу; поліцейські комісії; рекрутингові центри, яким частково передано 

ряд дій з відбору кандидатів; медичні заклади МОЗ та МВС в особі їх 

відповідних комісій, фахівців та лікарів; інші інституції, яким замовляють 

розробку тестів або інше технічне чи методичне обслуговування. Цей перелік 

є умовним через активізацію змін та доповнень у законодавстві, хоча є 

достатньо детальним. 

 Останнім елементом структури вищезгаданих правовідносин є їх 



104 

юридичний та фактичний зміст або суб’єктивні права та обов’язки, а також 

поведінка відповідно.  

Характерними рисами правовідносин із обслуговування відбору до 

поліції, які відображені у чинному законодавстві, є те, що: 

- один суб’єкт – громадянин України – має право вимагати надання 

можливості участі в конкурсі, а інший суб’єкт, до якого надходить вимога, на 

підставі всіх передбачених умов, зобов’язаний її реалізувати у межах та у 

спосіб, передбачений законодавством. До моменту, коли буде написана заява 

на участь у конкурсі, правовідносини з відбору не виникнуть. Одразу 

звернемо увагу, що поширилась практика подачі анкет на посади в поліцію, а 

вже потім заяв, процес чого законодавчо не регламентовано; 

 - один суб’єкт – поліція – уповноважена організувати відбір кандидатів 

для добору кваліфікованих кадрів, а відповідна служба персоналу 

зобов’язана виконати ряд процедур з оголошення відбору (конкурсу) на 

вакантну посаду. Доки не настане юридичний факт – виникнення вакансії 

правовідносини з відбору також не виникнуть, оголошення не має бути 

оприлюднене.  

У такій спосіб вищенаведене наповнює теоретичну структуру 

елементів правовідносин, чим ідентифікує їх як окремий вид. Тому, під 

адміністративно-правовим обслуговуванням відбору осіб, які приймаються 

уперше на службу до НПУ, слід розуміти суспільні відносини, які 

підпадають під дію адміністративно-правових норм, виникають, змінюються 

або припиняються щодо задоволення як потреб громадянина України у 

службі в НПУ за його бажанням, так і поліції у його знаннях, здібностях, 

вміннях та навичках. 

Перспективними шляхами для вдосконалення чинного законодавства є 

прийняття норм матеріального та процесуального характеру, спрямованих на 

раціональну практику подання анкет на посаду в поліцію на службу уперше 

через Інтернет та розробка вимог професійної компетентності поліцейського. 
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2.3 Адміністративно-правова охорона та захист відбору осіб, які 

вперше приймаються на службу в Національну поліцію України 

 

Викладення основних положень даного підрозділу доцільно розпочати 

з визначення таких утворюючих характеристик поняття «забезпечення», як 

«охорона» та «захист», а потім перейти до аналізу чинного законодавства та 

судової практики. 

У правничій літературі широко вживають термін «охорона». Але його 

законодавче визначення відсутнє, а наявні у ньому варіації тлумачення не 

можуть бути повністю використані нами через їх специфічний контекст [210; 

247].  

Неоднаковим є розуміння і тлумачення понять «охорона» та «захист», а 

також їх співвідношення з іншими суміжними категоріями в юридичній 

літературі. Найбільш дискусійним видається розмежування цих понять. З 

цього приводу справедливо зазначає О.Л. Коцовська: «в законодавстві 

відсутнє тлумачення цих понять, тим більше, інколи видається, що 

законодавець використовує ці терміни в одних випадках як синоніми, в 

інших – як різні за змістом. Тлумачні словники української мови також не 

надають чіткого визначення згаданих вище понять і, переважно, не 

розмежовують їх за змістом та не дають нам відповіді на питання про 

конкретний зміст та співвідношення понять «охорона» та «захист». Їхнього 

не зовсім чіткого та подекуди розмитого тлумачення достатньо для 

задоволення потреб буденної мови. Однак, коли слова стають правовими 

термінами, а тим більше категоріями, звичайного буденного їх тлумачення 

недостатньо. Саме тому для визначення і окреслення поняття «охорони» та 

встановлення співвідношення з поняттям «захисту» необхідно звернутися до 

досліджень науковців в галузі правової науки.  

У ході численних досліджень понять «охорони» і «захисту» в 

юридичній науці було обґрунтовано досить багато позицій авторів щодо 
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тлумачення змісту і встановлення співвідношення цих понять. Всі ці підходи 

науковців можна звести в три групи: визначення понять «охорони» і 

«захисту» як тотожних або як синонімів; визначення цих понять як частини і 

цілого (при чому цілим поняттям вважають «охорону», а частиною – 

«захист»); розмежування «охорони» та «захисту» як понять, наділених 

цілком самостійним змістом [185, c. 270-271]. 

Стан наукової розробки понять «охорони» і «захисту» є дзеркальним і 

для адміністративно-правової науки. Не вдаючить у глибоку полеміку щодо 

цих понять, розглянемо основні точки зору на феномен адміністративно-

правової охорони чи захисту з фокусуванням уваги на пошуку спільного та 

відмінного.  

Так, М.В. Шиленко при досліджені одного з видів адміністративно-

правової охорони ототожнює її із захистом [432, с. 1193]. Аналіз дозволяє 

виділити у його дефініції об’єкт охорони (захисту) – суб’єкт малого 

підприємництва, а як суб’єкт охорони (захисту) – публічну адміністрацію. 

 О.М. Єщук, на відміну від М.В. Шиленка, вважає, що адміністративно-

правова охорона є широким поняттям, включаючи в себе дефініцію 

адміністративно-правового захисту [93, с. 53]. Аналогічної позиції 

дотримується і Л.О. Кожура, яка під категорією «адміністративно-правовий 

захист» як частини феномену «адміністративно-правової охорони» розуміє 

«організаційно-правову діяльність органів публічної адміністрації, що 

здійснюється на основі адміністративно-правових норм, підкріплена 

системою правових гарантій; сутністю якої є забезпечення та захист за 

допомогою правових засобів прав осіб від протиправних діянь з 

притягненням правопорушників до юридичної відповідальності» [167, 

с. 121]. Авторка робить висновок, що об’єктом адміністративно-правового 

захисту виступають порушені законні права, свободи та інтереси осіб, а 

суб’єктами, співзвучно М.В. Шиленку, називає органи публічної 

адміністрації. 

Розмежовуючою є позиція ще однієї групи вчених. Так, В.В. Галунько, 
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вивчаючи питання адміністративно-правової охорони та захисту права 

власності, дійшов висновку, що «адміністративно-правова охорона суб’єктів 

права власності – це позитивний статичний стан норм права, спрямований на 

попередження правопорушень у сфері власності, забезпечення збереження 

майна та відновлення й усунення перешкод у його здійсненні. 

Адміністративно-правовий захист – це динамічні (активні) дії, спрямовані на 

відновлення порушеного права власності та усунення перешкод при його 

здійсненні засобами адміністративного права» [152, с. 193-197]. 

І.М. Риженко, подібно В.В. Галуньку, розрізняє поняття 

адміністративно-правового захисту та адміністративно-правової охорони 

прав підприємців. Вона з даного приводу зазначає, що «захист поширюється 

не тільки на випадки, коли права особи уже порушені, а охорона починає 

діяти з моменту прийняття того чи іншого нормативно-правового акта, в 

якому встановлюються гарантії прав підприємця» [344, с. 188]. 

Порівняння наведених дефініцій надає змогу виявити їхню схожість та 

відмінність. Схожі усі дефініції через однакову їх елементну будову, де 

присутній об’єкт та суб’єкт. Різниця полягає в тому, що вчені, які 

розмежовують поняття адміністративно-правового захисту чи охорони, 

роблять більший акцент на об’єкті, яким зазначають права, правовий стан або 

ж суб’єктивне право. 

На нашу думку, доцільно відрізняти адміністративно-правову охорону 

від захисту, виходячи з їх функціонального призначення. Аргументом цього 

може бути відома думка в теорії права, яку висловлювала О.Ф. Скакун [367, 

с. 235-237], за якою охороняти та захищати може той самий суб’єкт, 

наприклад, суд, або ж, навпаки, тільки захищати, наприклад, адвокат. 

Натомість об’єкт без охорони не захищається. І дійсно, це апріорі в теорії 

права. І навіть, якщо хтось наведене контраргумент з площини «де-факто», 

як-то реальна відсутність охорони, то «де-юре» – лишиться «охорона» за 

умови її нормативно-правового закріплення. Якщо ж не буде цієї умови, то 

розглядати питання у правовій площині немає ніякого сенсу. 
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Враховуючи присутність у дефініціях всіх трьох груп учених-

адміністративістів таких елементів будови поняття, як об’єкт та суб’єкт, нам 

вбачається за можливе продовжувати їх характеристику стосовно 

адміністративно-правової охорони чи захисту відбору осіб, які вперше 

приймаються на службу в НПУ, як правовідносин. 

Об’єктом адміністративно-правової охорони відбору осіб, які вперше 

приймаються на службу в НПУ, є суспільні відносини з приводу реалізації 

громадянами України права бути прийнятими на службу в поліцію на 

конкурсній основі та діяльності державних інституцій, що провадять відбір. 

Охорона цих відносин відображена у нормативно-правових актах у формі 

заборон, приписів, санкцій тощо, які мають на меті уникнення негативних 

станів, як права бути прийнятими на службу в поліцію, так і виконання 

обов’язків з проведення конкурсу. Зокрема, до заборон можемо віднести 

норму права стосовно заборони кандидатам не спілкуватися один з одним на 

тестуванні (п. 6 розд. V [391]). Доцільність існування такої заборони 

безапеляційна – інакше виникне сумнів щодо самостійності складання тесту і 

не буде відібрано достойного кандидата.  

Існують заборони стосовно не тільки кандидата, а й члена поліцейської 

комісії. Наприклад, повторне призначення на посаду члена поліцейської 

комісії забороняється (п. 14 розд. ІІ [300]). 

Законодавство у сфері відбору на службу до НПУ закріплює ряд 

механізмів, націлених на недопущення як порушень, так і будь-яких сумнів 

при конкурсі. Так, на рівні закону встановлено можливість відводу чи 

самовідводу членів поліцейської комісії (у ч. 11 ст. 51 [99]), що дозволяє 

говорити у разі його застосування про неупередженість поліцейської комісії. 

Іншими подібного роду механізмами, закріпленими у підзаконних 

нормативно-правових актах, є: ознайомлення з матеріалами відсторонення 

від тестування (абз. 3 п. 6 розд. V [391]); отримання результатів поліграфного 

опитування (п. 7.1 розд. V [391]); оприлюднення результатів тестування 

(кількість набраних балів) безпосередньо після його завершення (абз. 3 п. 8 
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розд. V [391]); отримання інформації про переможців конкурсу (п. 4 розд. Х 

[391]); тестування у разі документального підтвердження (до завершення 

конкурсу) поважних причин неявки (абз. 2 п. 7 розд. V [391]) та тестування з 

фізичної підготовки після одужання (п. 14 розд. ІІ [239]) або повторне 

виконання вправи (п. 15 розд. ІІ [239]). 

Отже, факти нормативно-правового втілення заборон, приписів, 

санкцій тощо є охоронним фактором, що, по суті, не повинно ставити під 

сумнів результати конкурсу.  

Суб’єкт – це спеціально створена державна інституція, що не тільки 

безпосередньо проводить конкурсну процедуру, але й ряд інших 

уповноважених державних органів та посадових осіб, що беруть участь у 

відборі. Критерієм віднесення до цієї категорії суб’єктів може бути 

відповідний обов’язок чи право.  

Спеціально створена державна інституція – це поліцейська комісія, яка, 

проводячи відбір, одночасно не допускає сумнів у своїх оцінюваннях 

кандидата завдяки різним засобам та механізмам. Наприклад: 

- поліцейська комісія використовує при визначенні рівня фізичної 

підготовки кандидатів технічні прилади для вимірювань. Це дозволяє їй 

практично точно, достовірно та публічно вимірювати результати, а отже, 

диспозитивно – об’єктивно; 

- випадки погіршання фізичного стану кандидата на момент тестування 

обумовили існування норми права щодо процедури повторного тестування і 

т.п. 

Отже, наведені приклади надають підстави стверджувати про 

недопущення таких негативних явищ, як викривлення даних, упередженість, 

нерівність в умовах здачі фізичних нормативів тощо, що вказують на 

характеристики охорони. 

Таким чином, під адміністративно-правовою охороною відбору осіб, 

які вперше приймаються на службу в НПУ, ми пропонуємо розуміти 

закріплення у нормативно-правових актах норм права, націлених у сфері 
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відбору до поліції на недопущення негативного: попередження 

правопорушень, у т.ч. проступків; збереження умов поведінки учасників 

правовідносин; відновлення й усунення перешкод у здійсненні права 

прийняття на службу в НПУ та виконанні обов’язків з проведення конкурсу 

уповноваженими державними інституціями.  

Тепер розглянемо адмінстративно-правовий захист відбору.  

У теорії права та деліктному законодавстві об’єктом захисту 

традиційно вважається порушене суб’єктивне право чи обов’язок, так само і 

у випадку з об’єктом адміністративно-правового захисту відбору осіб, які 

вперше приймаються на службу в НПУ. Ним є порушене право чи обов’язок у 

сфері відбору на службу в НПУ, для якого передбачено спеціальний механізм 

відновлення нормального стану. У чинному законодавстві закріплено норми, 

що передбачають захист, вони описують різного роду порушення порядку 

відбору на службу в НПУ. 

Норми права, що передбачають захист, закріплені в Конституції 

України, де встановлено, що права і свободи людини і громадянина 

захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді 

рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб (ст. 55 [177]).  

Крім того, передбачено, що всі мають право направляти індивідуальні 

чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і 

службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати 

обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (ст. 40 [177]). 

На виконання цих конституційних положень КАС України [165] та 

Законом України від 02.10.1996 «Про звернення громадян» [100] закріплено 

можливість оскаржити будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів 

владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи 

бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший 

порядок судового провадження, а також рішень, дій (бездіяльності) у сфері 
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управлінської діяльності, внаслідок яких: порушено права і законні інтереси 

чи свободи громадянина (групи громадян); створено перешкоди для 

здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод; 

незаконно покладено на громадянина які-небудь обов’язки або його 

незаконно притягнуто до відповідальності.  

Наприклад, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 17 КАС України на спори з приводу 

прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з 

публічної служби поширюється компетенція адміністративних судів, на що 

наголошувалось Вищим адміністративним судом України (абз. 1 п. 13.1 

[319]). «Цією нормою пояснюється визначальність для формулювання 

предмета позову у досліджуваній категорії справ, а його обсяг є 

диспозитивним правом позивача» [428, с. 16]. Предмет позову може 

стосуватися рішення керівника державного органу, постановленого за 

результатом проведення іспиту та відбору кандидатів на посаду в публічній 

службі [6]. 

Беручи до уваги зазначену позицію суду, виходить, що й юридичні 

особи публічного права в особі їх поліцейських комісій, керівників органів 

поліції та посадових осіб служби персоналу органу поліції, де проходить 

конкурс, ВЛК закладів охорони здоров’я МВС України та інші подібні 

інституції є представниками влади. Вони здійснюють свою діяльність з 

відбору на службу до НПУ у межах та у спосіб, визначений законодавством. 

При цьому деякі з них перебувають на державній службі особливого 

характеру – службі в поліції, а тому під час складання Присяги на вірність 

Українському народові взяли на себе зобов’язання сумлінно виконувати свої 

службові обов’язки (ч. 1 ст. 64 [99]). 

Отже, кандидат у силу загаданих нормативно-правових актів має право 

оскарження рішень, дії чи бездіяльності наведених інституцій як суб’єктів 

публічного права.  

Можна виділити два основні шляхи такого оскарження. Відповідно до 

КАС України, якщо в одному випадку за захистом кандидат звертається до 
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адміністративного суду, то у другому – скарга подається у порядку 

підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє 

громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, 

а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за 

скаргою рішенням – безпосередньо до суду. Скарга в інтересах громадянина 

за його уповноваженням, оформленим у встановленому законом порядку, 

може бути подана іншою особою, трудовим колективом або організацією, 

яка здійснює правозахисну діяльність [100]. 

У порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі за скаргою 

може бути призначене службове розслідування [233], до участі у якому 

допускається і сам автор звернення.  

Отже, чинне законодавство передбачає шляхи захисту кандидатом 

своїх прав – звернення до адміністративного суду або/та до вищого органу 

або посадової особи, а також розгляд суті скарги у суді чи керівництвом, 

включаючи перевірку під час дисциплінарного провадження.  

Тепер необхідно акцентувати увагу на порушеннях порядку відбору в 

поліцію, порівняльно-правовому аналізі нормативно-правових актів, що 

регламентують добір у поліцію, а також судовій практиці у справах про 

публічну службу. 

Отже, перейдемо до порушень порядку відбору на службу в поліцію, 

серед яких опишемо декілька типових: 

- порушення кандидатом заборони користування сторонніми 

предметами. Законодавець лише в одному випадку прямо називає 

порушенням користування кандидатом під час тестування електронними 

приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а 

також спілкування один з одним (п. 6 р. V [391]). 

Об’єктом цього порушення є встановлений порядок суспільних 

відносин з тестування під час конкурсу на службу до поліції та/або на 

зайняття вакантної посади. Задля об’єктивності тестування встановлено 

тимчасові заборони користуватися електронними приладами, підручниками, 
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навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватися один з 

одним. 

Об’єктивна сторона порушення виражена у діях з користування 

забороненими предметами (електронні прилади, підручники, навчальні 

посібники, інші подібні матеріали) або спілкування між кандидатами у будь-

який спосіб.  

Дії вважатимуться порушенням, якщо вони вчинені у період 

тестування. Для професійного тесту та тесту загальних навичок 

установлюється тривалість, що не перевищує однієї години для кожного. 

Настання наслідків не обов’язкове. 

Слід зауважити, що в цьому випадку законодавець дарма не уточнює, 

якого саме функціонального призначення прилади чи змісту матеріали мають 

бути у порушника. А тому доцільно було б чітко визначитись у цьому 

питанні. Адже електронним приладом, може виявитись навіть наручний 

цифровий годинник, який кандидат використав для самостійного з’ясування 

часу. Підручник із квантової механіки також фактично не може сприяти за 

своїм змістом для відповідей по суті професійних тестів особі, яка вступає до 

підрозділів поліції особливого призначення. 

Крім того, відсутня норма права, яка б дозволила певним чином 

ідентифікувати ці прилади за типом, маркою, моделлю, серійними номерами, 

кольором корпусу виявленого пристрою тощо.  

Спостереження за Єдиним державним реєстром судових рішень [82] 

дозволяють викладсти аргумент на користь наведеної пропозиції змін до 

законодавства, що продиктований практикою у суміжних сферах суспільного 

життя. Наприклад, подібні порушення мають місце під час зовнішнього 

незалежного оцінювання. Зі змісту ухвали Вищого адміністративного суду 

України від 15.06.2015 у справі № К/800/53617/14 вбачається, що 08 червня 

2013 року в абітурієнта, який проходив зовнішнє незалежне оцінювання з 

англійської мови, під час технологічної перерви виявлено навушники, які той 

виклав на парту з кишені. На засіданні Регламентної комісії Київського 
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регіонального центру оцінювання якості освіти, яке відбувалося 21 червня 

2013 року, відповідно до протоколу № 9 роботу абітурієнта анульовано за 

порушення процедури проходження зовнішнього незалежного оцінювання, а 

саме – за використання технічних засобів [411]. 

На нашу думку, задля однозначності наведеної заборони, а відтак, і 

законного застосування заходів примусу до кандидата доцільно внести 

відповідні зміни до заборони користуватися приладами та спілкуватися під 

час тестування, уточнивши функціональне призначення приладів чи змісту 

матеріалів, а також їх характерні ознаки.  

Для цього можна запозичити відповідний досвід нормотворчої 

діяльності в інших сферах тестування при відборі людського ресурсу. 

Наприклад, більш чіткою є норма, за якою абітурієнт зобов’язаний, зокрема, 

ознайомитися з інформацією про порядок проходження зовнішнього 

оцінювання; не користуватися в пункті тестування будь-якими засобами 

зв’язку, пристроями зчитування, обробки, збереження та відтворення 

інформації; протягом часу, відведеного для складання тесту, не мати при собі 

засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення 

інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені 

процедурою тестування (п. 2.4 Порядку [295]). 

У разі порушення встановлених вимог абітурієнт позбавляється права 

на продовження роботи над тестом і на вимогу осіб, які організовують і 

проводять зовнішнє оцінювання, повинен здати бланки відповідей і 

залишити аудиторію, у якій проводиться тестування (п. 2.5 Порядку [295]);  

Суб’єктивна сторона характеризується виною у формі умислу.  

Суб’єктом є кандидат на службу в поліцію, що допущений до участі у 

тестуванні. Внаслідок порушення передбачено настання адміністративно-

правових заходів примусу у вигляді відсторонення від участі в тестуванні без 

права повторного тестування (абз. 2 та 5 п. 6 р. V [391]).  

Про відсторонення робочою групою складається акт у довільній формі. 

Зазначений акт повинен бути складений у двох примірниках за підписом 
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членів поліцейської комісії, уповноваженим на рішення про відсторонення. 

Один примірник такого акта надається порушнику під підпис. Про факт 

відсторонення від тестування робиться відповідний запис у відомості про 

результати проведення тестування; 

- невиконання умов особою, яка бажає взяти участь у конкурсі. 

Системний аналіз законодавства дозволив виділити такі порушення: 

а) неподання обов’язкових документів на конкурс (ч. 1 ст. 54 [99]); 

б) непред’явлення перед складанням кваліфікаційного іспиту паспорта 

громадянина України (абз. 2 ч. 1 ст. 54 [99]); 

в) неявка на медичні обстеження, а також на перевірку рівня фізичної 

підготовки, психофізіологічне обстеження чи обстеження на предмет 

виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності (ч. 1 ст. 50 [99]); 

г) своєчасна неявка або неявка на тестування без поважних причин (п. 7 

розд. V [391]); 

д) недотримання умов і порядку виконання контрольних вправ з 

фізичної підготовки (розд. ІІІ [239]); 

- адміністративні правопорушення, що пов’язані з корупцією та ті, що 

посягають на встановлений порядок управління. І хоча вони безпосередньо 

не стосуються відбору на службу в поліцію, але можуть зачіпати певні його 

процеси, наприклад: ст. 1727 КУпАП «Порушення вимог щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів», ст. 18811 КУпАП «Невиконання 

постанов, розпоряджень, приписів, висновків, а так само інших законних 

вимог посадових осіб органів державної санітарно-епідеміологічної служби», 

ч. 4 ст. 18839 КУпАП «Порушення законодавства у сфері захисту 

персональних даних» [166] та т.п.; 

- дисциплінарні проступки. Об’єктом таких проступків вважаємо 

службову дисципліну у сфері відбору до НПУ. Її тлумачення з огляду на 

норму закону про тимчасове поширення дисциплінарного статуту ОВС 

поширюємо і на поліцію. Під службовою дисципліною розуміємо 

дотримання особами рядового і начальницького складу Конституції і законів 
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України, актів Президента України і КМУ, наказів та інших нормативно-

правових актів МВС України, підпорядкованих йому органів і підрозділів та 

Присяги працівника ОВС України [113]. Прояви порушень можуть бути 

різноманітними і залежать від змісту нормативно-правового акта та 

нормативного акта локальної дії. Проте згаданий статут не можна 

застосувати до членів комісії, якщо вони не є поліцейськими.  

Узагальнючи викладене, стверджуємо, що відбір до НПУ перебуває під 

охороною та захистом. Отже, за названих умов до кандидата можливе 

застосування примусу, а до суб’єктів, які проводять відбір, – дисциплінарної 

чи адміністративної відповідальності. 

Компаративісткий підхід до «Порядку проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад державних службовців», затвердженого 

постановою КМУ від 15.02.2002 № 169 [311], «Порядку діяльності 

поліцейських комісій», «Типового порядку проведення конкурсу на службу 

до поліції та/або зайняття вакантної посади», затверджених наказом МВС 

України від 25.12.2015 № 1631 [234] виявив їхню відмінність. Через неї 

перший нормативно-правовий акт є більш досконалішим у плані 

регулювання порядку оскарження. Так, у його п. 33 [311] чітко зазначається, 

що «рішення конкурсної комісії може бути оскаржене керівнику 

відповідного державного органу протягом трьох днів після ознайомлення з 

цим рішенням», а в п. 34 цього ж Порядку – «рішення керівника державного 

органу може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством».  

Натомість з усіх загаданих у цьому підрозділі дисертаційного 

дослідження підзаконних нормативно-правових актів МВС, що 

регламентують добір на службу в поліцію, лише у п. 18 розд. ІІ [239] вказано, 

що «Оскарження кандидатами результатів тестування розглядається 

відповідно до вимог чинного законодавства України та в установленому 

порядку». 

На нашу думку, нормотворча практика державної служби щодо 

регламентації захисту шляхом оскарження є позитивним досвідом, оскільки 
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нівелює майбутні спекуляції навколо оскаржень. Звісно, з цим можна не 

погодитись, аргументуючи тим, що є прямі норми Конституції України, КАС 

України чи спеціальних законів, які мають більшу юридичну силу, та за 

великим рахунком можна використати і їх. Як контраргумент наведемо хоча 

б те, що необхідно закріпити норми бланкетного характеру у підзаконних 

нормативно-правових актах, у яких передбачити спеціальні строки 

оскарження, що враховували б і по можливості не виходили за строки 

конкурсу, тестування, співбесіди, обстежень тощо.  

З приводу судової практики у справах про публічну службу, а особливо 

щодо розгляду спорів про прийняття на службу в ОВС, у т.ч. в поліцію 

шляхом конкурсу, констатуємо відсутність відповідних звітів із судової 

статистики, а також узагальнень адміністративних судів, що пояснюється 

специфічністю наявної судової звітності.  

 Хоча навіть за таких умов можна дещо з’ясувати. В звіті форми 2-А 

міститися інформація про кількість справ, що надійшли у спорах з відносин 

публічної служби, які за своїм змістом включають спори, пов’язані з 

прийняттям на неї. Аналіз за п’ять років справ у спорах з відносин публічної 

служби виявив те, що кожна сота справа стосувалася прийняття на неї. 

Питома вага останньої категорії справ становила 1,1-2,4 % серед спорів, 

пов’язаних з публічною службою, що в кількісному вираженні становить від 

50 до 100 справ щорічно протягом дослідженого періоду. Як і в попередні 

роки їхня кількість не є великою [6]. З огляду на те, що справ, пов’язаних із 

прийняттям на публічну службу у 2011 році, було 68 [422], 2012 – 65 [423], 

2013 – 46 [419], 2014 – 101 [420] та 2015 – 84 [421], відмічаємо тенденцію до 

їх кількісного зниження, але з динамікою збільшення від 2014 року. 

Цей звіт не можна використати для характеристики сучасного стану 

судової практики розгляду справ, які нас цікавлять, з кількох причин. По-

перше, у 2011-2014 роках ще не було оновлено, прийнято або ж не діяло чи 

не застосовувалось нове законодавство з конкурсу до поліції, а, по-друге, 

наявні спори не стосувалися прийняття на службу в поліцію в порядку 
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конкурсу. Проте, зважаючи на те що ця статистика стосується подібного 

правового явища, яке ширше за своїм обсягом, то можемо використати її дані 

опосередковано, висунувши прогноз з появою у 2015-2016 роках спорів про 

прийняття на службу в поліцію шляхом конкурсу. 

У такому разі слід звернутися до Єдиного державного реєстру судових 

рішень з метою пошуку подібних спорів. 

За нашими спостереженнями станом на 02.05.2016 цей реєстр містив 

інформацію про 4 випадки звернення за судовим захистом у 2016 році до 

Запорізького, Одеського, Харківського та Черкаського окружних 

адміністративних судів [413-416], які пов’язані з прийняттям на публічну 

службу в поліцію у порядку атестації. Наведене нами також не розглядається 

як не пов’язане з прийняттям на службу в поліцію за конкурсом.  

Залишається вивчити узагальнення Вінницького [405] та Львівського 

апеляційних адміністративних судів [406], Волинського [7], Хмельницького 

окружних адміністративних судів [407], аналітичні довідки [6], інформаційні 

листи [195], а також постанови адміністративних судів у сфері публічної 

служби, пов’язані з прийняттям на неї шляхом конкурсу. Їх аналіз свідчить, 

що основними причинами виникнення спорів у зазначеній категорії справ 

називають рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень при 

прийнятті особи на державну службу, які безпосередньо чи опосередковано 

пов’язані з конкурсом. Подамо кілька наступних прикладів:  

- оскарження невключення кандидата у рейтинговий список, відмови 

врахувати результати його тестування, непризначення на посаду. До 

Одеського окружного адміністративного суду звернувся позивач з позовом 

про визнання протиправним та скасування наказу про звільнення, стягнення 

середнього заробітку за час вимушеного прогулу, визнання протиправними 

дій та бездіяльності, зобов’язання вчинити певні дії, поновлення на роботі в 

органах прокуратури до ГПУ, Прокуратури Одеської області, Робочої групи 

Одеського регіонального центру, керівника Робочої групи ОРЦ. 

Суд визнав, що з урахуванням того, що позивач був допущений до 
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тестування на підставі Порядку проведення конкурсу та успішно пройшов 

тестування, подав заяву регіональному прокурору щодо врахування 

результатів тестування у рейтинговому списку кандидатів на посаду 

прокурорів Одеської місцевої прокуратури № 2 та призначення його на посаду 

прокурора цієї прокуратури є протиправною бездіяльність робочої групи ОРЦ 

щодо невключення його у рейтинговий список кандидатів на заміщення посад 

прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2, що порушує його право на 

працю, гарантоване ст. 43 Конституції України. Відповідно є протиправною 

бездіяльність прокуратури Одеської області щодо непризначення його на 

посаду прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2, оскільки в даному 

випадку порушено приписи зазначеного законодавства. 

Аналіз цього випадку вказує на те, що однією з причин подання позову 

стала плутанина, внесена відділом роботи з кадрами прокуратури Одеської 

області, яким заяви про участь у тестуванні щодо претендування на посади 

прокурорів місцевої прокуратури у працівників, які займали адміністративні 

посади та брали участь у конкурсі, не приймались із посиланням на те, що 

тестування для керівників та рядових прокурорів не відрізняється та що 

результати тестування у разі їх успішного проходження, але не призначення 

на керівні посади, будуть зараховані при призначенні на посаду прокурора 

місцевої прокуратури, про що окремо можливо подати заяву.  

Також були проігноровані права кандидата відповідно до Закону 

України «Про звернення громадян», про що свідчить факт ігнорування його 

запиту про рішення робочої групи ОРЦ керівником робочої групи ОРЦ, на 

який копію вказаного рішення не надано. Визнані судом неправомірними дії 

керівника робочої групи ОРЦ суттєво вплинули на інтереси кандидата та 

фактично позбавили права бути працевлаштованим в органах прокуратури 

(продовжувати роботу) [318]; 

- оскарження не прийняття на посаду за результатами конкурсу через 

непроходження спеціальної перевірки. У січні 2013 року позивач звернувся із 

позовом до Головного управління юстиції у Дніпропетровській області, 
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Державної реєстраційної служби України про визнання бездіяльності та 

рішення протиправними, за касаційною скаргою Головного управління юстиції 

у Дніпропетровській області на постанову Дніпропетровського окружного 

адміністративного суду від 12 лютого 2013 року і ухвалу Дніпропетровського 

апеляційного адміністративного суду від 13 травня 2014 року. 

Позивач посилався на те, що у 2011 році подав до Головного 

управління юстиції у Дніпропетровській області необхідні документи для 

участі у конкурсі на заміщення вакантної посади державного службовця – 

начальника реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління 

юстиції.  

За результатами проведеного 6 квітня 2012 року іспиту кандидатів на 

заміщення вакантних посад державних службовців він був рекомендований 

для призначення на цю посаду. Проте відповідач провів спеціальну 

перевірку, за результатами якої виявив інформацію, що перешкоджає 

позивачу зайняти посаду начальника реєстраційної служби 

Дніпропетровського районного управління юстиції. 

Зокрема, зі змісту довідки щодо результатів спеціальної перевірки 

вбачається, що позивач надав неправдиві відомості у декларації про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік, не 

зазначив суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. 

Як убачається з позовної заяви, позивач просив визнати протиправною 

бездіяльність і рішення відповідача про відмову прийняти його на публічну 

службу. 

Вищим адміністративним судом України дії Головного управління 

юстиції у Дніпропетровській області визнано такими, що відповідали 

чинного законодавству про корупцію в редакції спірного періоду, а вимоги 

позивача не задоволені. Це пояснюється тим, що Головне управління юстиції 

у Дніпропетровській області не має законних підстав прийняття на вказану 

посаду, а могло лише пропонувати у поданні його кандидатури на цю посаду 
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Державної реєстраційної служби України [305]. 

Як відмічає Вінницький апеляційний адміністративний суд, іноді 

кандидати настільки поспішали оскаржити неприйняття на посаду через 

непризначення на посаду, що навіть і суд, не дочекавшись результатів 

спеціальної перевірки, задовольнив вимогу про призначення на посаду, 

раніше ніж пройшла спеціальна перевірка. У такий спосіб Хмельницький 

окружний адміністративний суд допустив порушення норм матеріального 

права [405]; 

- оскарження рішення про неприйняття на посаду з інших причин. Так, 

суддею Черкаського окружного адміністративного суду не задоволено 

вимоги позивача щодо оскарження рішення голови Лящівської сільської ради 

Чорнобаївського району Черкаської області щодо неприйняття на посаду 

спеціаліста цієї ради. Суд вважав, що при прийнятті розпорядження від 

08.08.2011 № 8 р/к відповідач діяв у відповідності з нормами 

чинного законодавства та в межах своїх повноважень. Рішення конкурсної 

комісії має лише рекомендаційний характер, а не обов’язків, а тому 

відповідач хоч і набрала більшу кількість балів при складанні іспиту, але в 

силу відсутності спеціальної освіти та досвіду роботи зі спеціальності не 

могла ефективно виконувати свої трудові обов’язки на посаді спеціаліста 

сільської ради [320]. 

Аналіз суміжної категорії постанов у справах зі спорів щодо 

оскарження актів, дій чи бездіяльності ВРУ, Президента України, Вищої ради 

юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України також свідчить про 

оскарження рішень зазначених інституцій під час конкурсів. 

Мають місце випадки, коли сам кандидат приховував деякі факти своєї 

біографії, наприклад, судимість, а іноді під час конкурсу ігнорувалось 

дотримання кандидатом ряду вимог, наприклад строку проживання в Україні 

[303], чи вчасного відправлення кандидатом документів на конкурс [306]; 

бралися до уваги факти, що не передбачалися як обов’язкові вимоги, 

наприклад, подання реферату та рецензії на нього [302], неопублікування 
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оголошення про конкурс [304] та ін. 

Вбачаємо, що спорідненні категорії адміністративних справ дають 

підстави прогнозувати появу подібних спорів з відбору до НПУ. 

Таким чином, під адміністративно-правовим захистом відбору осіб, які 

вперше приймаються на службу в НПУ, розуміємо суспільні відносини з 

відновлення порушеного права прийняття на службу в НПУ або обов’язку 

проведення конкурсу уповноваженими державними інституціями, а також 

усунення перешкод при його здійсненні засобами адміністративного права. 
 

 

Висновки до розділу 2 
 

Адміністративно-правове забезпечення відбору кандидатів, які вперше 

приймаються на службу в поліцію, – це вид правовідносин під дією 

адміністративних норм, що виникають, змінюються або припиняються з 

приводу гарантій чи благ у сфері відбору до поліції, у т.ч. суб’єктивних прав 

та обов’язків, охорони та їх захисту, одним з учасників яких (або усі) є носій 

державно-владних повноважень та громадянин, що за власним бажанням 

уперше приймається на службу до поліції.  

Правовідносини у даному феномені класифіковано за критерієм 

управлінської залежності (вертикальні, горизонтальні) та предметом 

регулювання підзаконних нормативно-правових актів (конкурс; перевірка 

рівня фізичної підготовленості; психофізіологічні обстеження та обстеження 

на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності; інші 

медичні обстеження і т.д.). 

Серед правовідносин їх виділяє властивість не тільки органам 

державної влади, які виконують правоохоронну функцію, а й недержавним 

інституціям та громадянам як окремим суб’єктам цих правовідносин. Ці 

відносини мають специфічну елементну структуру (об’єкт, суб’єкт та зміст) 

та методи (субординації чи взаємодії). Як змістовні характеристики відносин 

розглянуто гарантування, обслуговування, охорона чи захист відбору.  
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В основі феномену відбору покладено людиноцентризм, зокрема 

положення, коли споживачами послуг з відбору до поліції є її майбутній 

персонал. Суть цього положення істотно виражено в обслуговуванні, яке 

задовольня як потреби громадянина за бажанням, так і поліції у його 

знаннях, здібностях, вміннях та навичках. Саме тому серед державних послуг 

виділено поліцейські послуги за функцією відбору персоналу, які віднесено 

до внутрішньоорганізаційної групи функцій поліцейської діяльності.  

Квінтесенцію гарантування зведено до надання громадянину, який 

бажає уперше бути прийнятим до поліції, уповноваженими суб’єктами 

відбору реальної можливості використати своє право прийняття на службу, а 

останнім – функціонально здійснювати цю можливість, відповідно до 

встановленого адміністративно-правовими нормами порядку та гарантій. 

Природа охорони полягає в закріпленні у нормативно-правових актах 

норм права, спрямованих у сфері відбору до поліції на: попередження 

правопорушень, у т.ч. проступків; збереження умов поведінки учасників 

правовідносин; відновлення й усунення перешкод у здійсненні права 

прийняття на службу в поліцію та виконанні обов’язків з проведення 

конкурсу уповноваженими державними інституціями.  

Сутність же захисту полягає у відновлені порушеного права прийняття 

на службу в поліцію або обов’язку проведення конкурсу уповноваженими 

державними інституціями, а також усунення перешкод при його здійсненні 

засобами адміністративного права. 

З боку кандидатів можливі порушення у вигляді недотримання 

заборони користування сторонніми предметами або невиконання інших умов 

конкурсу чи приховування певної інформації, а з боку інших суб’єктів – 

адміністративні правопорушення, що пов’язані з корупцією або ті, що 

посягають на встановлений порядок управління, чи дисциплінарні 

проступки.  

Прогнозовано виникнення судових спорів у сфері прийняття на службу 

в поліцію. 
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Для вдосконалення законодавства доцільні такі зміни та доповнення у 

частині гарантування, обслуговування, охорони та захисту відбору: 

1) ч. 3 ст. 54 Закону України «Про національну поліцію» викласти у такій 

редакції «Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має право додати до 

заяви про участь у конкурсі інші документи, у т.ч. анкету через сайт поліції»; 

2) розд. 7 Інструкції щодо застосування комп’ютерних поліграфів у 

роботі з персоналом органів внутрішніх справ України доповнити п. 7.3 

такого змісту «Довідка про результати дослідження повинна бути складена 

протягом 2 годин після закінчення дослідження. Її копія надається одразу 

після складання особі, яка перевіряється»; 

3) розд. ІІІ Типового порядку проведення конкурсу на службу до 

поліції та/або зайняття вакантної посади доповнити абз. 3 п. 2 такого змісту: 

«Допускається подання електронної анкети на службу в поліцію шляхом 

заповнення відповідної форми на офіційному сайті поліції»; 

4) п. 6 розд. V Типового порядку проведення конкурсу на службу до 

поліції та/або зайняття вакантної посади викласти у такій редакції: 

«Тестування здійснюється з використанням комп’ютерної техніки. Під час 

тестування кандидатам забороняється спілкуватися один з одним, а 

також користуватися будь-якими засобами зв’язку, пристроями 

зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також 

мати при собі засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та 

відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не 

передбачені тестуванням»; 

5) Типовий порядок проведення конкурсу на службу до поліції та/або 

зайняття вакантної посади доповнити розділом ХІ «Оскарження», де 

передбачити процес та право оскарження кандидатом дій, бездіяльності або 

рішень, які пов’язані з конкурсом, до вищестоящої інстанції, суду чи до 

спеціально утворених апеляційних інституцій.  

Крім того, вкрай необхідна розробка типових вимог професійної 

компетентності поліцейського.  
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Розділ 3 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІДБОРУ  

В НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІЦІЮ УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Вітчизняний інститут відбору осіб, які вперше приймаються на 

службу до поліції: порівняльно-правовий аналіз підзаконних 

нормативно-правових актів 

 

Підвищити ефективність діяльності можливо за допомогою 

позитивного досвіду. Не є винятком і відбір в поліцію, щодо якого останні 25 

років вітчизняна право- й нормотворча практика виробляла масив 

відповідних актів. Їх приймала ВРУ, спеціально уповноважений орган у 

сфері державної служби, МВС України чи інші правоохоронні органи.  

У ряді випадків ВРУ приймала спеціальні закони стосовно окремих 

органів державної влади, де поміж іншого більш детально закріплювався 

інститут прийняття на державну службу, наприклад, Закон України від 

14.10.2014 «Про національне антикорупційне бюро України» [106]. 

В інших випадках спеціально уповноважений орган у сфері державної 

служби встановлював єдиний обов’язковий порядок прийняття на державну 

службу шляхом конкурсу майже для всіх центральних органів державної 

влади. Так, певний час умови конкурсу в державному органі та органах 

місцевого самоврядування визначалися керівником, який призначає на 

посади та звільняє з посад державних службовців, з урахуванням постанови 

КМУ від 15.02.2002 № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу 

на заміщення вакантних посад державних службовців» [311]. Цією ж 

постановою державним органам, у яких працюють державні службовці, 

надавались повноваження з розробки відповідно до загального порядку 

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних 
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службовців своїх порядків проведення іспиту та переліку питань на перевірку 

знання законодавства з урахуванням специфіки своїх функціональних 

повноважень [229].  

Віднедавна дія зазначено порядку конкурсу обмежилась виключно 

органами місцевого самоврядування. Однак з 2002 року практика розробки 

порядків органами державної влади залишила спадок чинних підзаконних 

нормативно-правових [226; 228; 259; 261; 298; 253; 258; 310] та нормативних 

[232] актів, які є цінною емпіричною базою для порівняльно-правового 

аналізу.  

Як нами зазначалося у підрозділі 1.2 для зручності розгляду усі 

нормативно-правові та нормативні акти, які діють безпосередньо у сфері 

відбору, умовно можна згрупувати за юридичною силою чи за 

функціональною належністю. Наразі ми не наводимо Конституцію України 

та ряд інших законів, про які вже йшлося, а сфокусуємо увагу на тих актах, 

які є підзаконними та безпосередньо забезпечують виконання законів у сфері 

відбору на службу до державних органів влади. 

Так, за юридичною силою можуть бути підзаконні нормативно-правові 

акти (укази Президента України, постанови КМУ та накази центральних 

органів державної влади, зареєстровані в МЮ) та нормативні акти (накази 

центральних органів державної влади). Наприклад, в НАБУ, на відміну від 

НПУ, в основному діють нормативні акти у сфері відбору [285; 293; 296; 

333], які прийняті відповідно до законодавства про дане бюро. 

За функціональною належністю підзаконні нормативно-правові та 

нормативні акти також можна відносити до тих, які регламентують відбір 

кандидатів на державну службу, у: 

- певній гілці влади (у законодавчій, судовій чи виконавчій гілці влади), 

наприклад, щодо відбору кандидатів на посади членів НАЗК [313]; 

- сфері чи галузі управління (управління економікою, соціально-

культурною та адміністративно-політичною сферами), наприклад, щодо 

професійно-психологічного відбору кадрів в УДО [261]. 
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Ще можливе виділення за підінститутами відбору (професійно-

психологічні, медичні, психологічні і т.д.), наприклад, щодо медичного 

огляду у ДПСУ [226]. 

Із різноманіття існуючих актів, що нас цікавлять, увагу привертає 

група, що належить до виконавчої гілки влади, а особливо таких актів, що 

мають тісний взаємозв’язок з правоохоронною чи військовою діяльністю, в 

силу спорідненої ґенези їх державних апаратів, яка існувала у різні часи чи 

існує зараз. Наведене надає можливість здійснити їх порівняльно-правовий 

аналіз з метою вироблення пропозицій для вдосконалення відбору до НПУ. 

Тому дослідимо регламентацію відбору у структурі апаратів державних 

служб МВС (ДПС, ДМС, ДСНС, НГУ) та поза управлінням цього 

міністерства або в СБУ, ЗСУ, УДО, ДФС, НАБУ та ГПУ. При цьому 

намагаємось виділяти особливості та спільні риси, порівнюючи норми, які 

регламентують загальні положення, оприлюднення інформації про 

проведення конкурсу, приймання документів, що подаються для участі в 

конкурсі, організацію конкурсу, його етапів (тестування, у т.ч. особистісних 

характеристик (психологічний тест)), перевірку рівня фізичної підготовки, 

співбесіду, прийняття рішення комісією за результатами конкурсу, складання 

рейтингу кандидатів та оформлення результатів конкурсу та підстави для 

відмови в призначенні переможця конкурсу. 

ДПС. У ДПС використовується термін не «відбір», а «добір». Аналіз 

дозволяє стверджувати про відмінність, яка полягає в тому, що добір 

кандидатів на військову службу здійснюється лише для комплектування 

посад рядового, сержантського і старшинського складу за контрактом із 

числа обмеженого кола фізичних осіб [228]. Це робить за можливе приймати 

як кандидатів вузькопрофільне коло осіб, а саме військовослужбовців 

строкової військової служби органів ДПС, інших військових формувань та 

правоохоронних органів, а також громадян призовного віку, які мають вищу 

або професійно-технічну освіту чи військовозобов’язаних та жінок, які не 

мають військових звань офіцерського складу.  
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Оприлюднення інформації про конкурс, яке в НПУ відбувається 

постійно, в ДПС триває періодично або тричі на рік: з 10 до 30 січня, з 10 до 

30 травня та з 10 до 30 вересня (п. 5.6 [228]). На нашу думку, подібна норма 

наразі для НПУ є передчасною, оскільки триваючий відбір є виправданим 

для сьогоднішнього антикризового управління. 

Організація конкурсу пристосована під категорії кандидатів, через що 

встановлені різні порядки добору та їх вивчення, про що говорить їх зведення 

в єдиний документ, де також зазначено загальні та спеціальні вимоги до 

кандидатів залежності від майбутніх посад. Наприклад, будь-який кандидат 

за фізичним розвитком і станом здоров’я повинен мати зріст не нижче 155 

см, зір не менше 0,6 на кожне око без корекції при нормальному 

кольоровідчутті, слух на шепіт не менше як 6 м на кожне вухо, бути 

придатними за станом здоров’я до військової служби в ДПС (п. 2.1.1 [228]). 

Також є окремі вимоги до кандидатів, які приймаються на військову службу 

за контрактом для морської охорони ДПС: придатність за станом здоров’я на 

надводних кораблях; добрий фізичний розвиток, уміння плавати; 

відповідність наявної кваліфікації військово-обліковій спеціальності (п. 2.3 

[228]). 

Попит на фахівців через їх брак на ринку праці призвів до того, що 

встановлено переваги прийняття на військову службу. Так, перевагу в 

прийнятті на військову службу за контрактом мають, приміром, громадяни 

призовного віку з вищою або професійно-технічною освітою (п. 2.6 [228]). 

Пріоритетних переваг, нажаль, не відображено в нормативно-правових актах 

МВС України. Подібна норма могла б допомогти системно врегулювати 

питання про відбір висококваліфікованих фахівців. 

Як і в НПУ усі кандидати проходять медичний огляд [226], а також 

приблизний по відбірній сутності аналог тестуванню в НПУ – професійно-

психологічний відбір. 

Суб’єктами, що здійснюють відбір, є спеціально уповноважені посадові 

особи ДПС України, а не конкурсні комісії, як в НПУ.  
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Взагалі, добір та вивчення кандидатів на військову службу за 

контрактом здійснюється в три етапи і не є схожим на порядок в НПУ, адже 

тестування чи іспит зі знання законодавства відсутній, з огляду на те що у 

кандидата може існувати військово-облікова спеціальність [228].  

Перший етап полягає у доборі та вивченні кандидатів на військову 

службу за контрактом з метою визначення придатності їх до служби в ДПС, 

під час чого вживаються такі заходи: добір бажаючих проходити військову 

службу за контрактом; перевірка документів кандидата на військову службу 

за контрактом (паспорт, автобіографія, атестат, військовий квиток, диплом, 

оцінна відомість, характеристика, медична книжка тощо); проведення 

анкетного опитування біографічного характеру; ознайомлення кандидата з 

переліком посад, яким він відповідає, згідно з його кваліфікацією або 

військово-обліковою спеціальністю, отриманою під час проходження 

строкової військової служби; співбесіди з близькими родичами, товаришами, 

співробітниками та іншими громадянами, які добре знають кандидата на 

військову службу за контрактом, представниками МВС України тощо; 

вивчення фізичних здібностей та професійної придатності при управлінні 

органу ДПС України посадовими особами органу, які визначені для цього 

відповідним наказом керівника структурного органу [228]. 

Другий етап полягає у проведенні психологічного та медичного 

обстеження. Після проходження першого та другого етапів кандидати 

вносяться до списку в послідовності залежно від результатів, а наприкінці 

цієї процедури складаються списки кандидатів, які будуть прийняті на 

службу [228]. 

Керівники органів ДПС після вивчення кандидатів на базі управління 

структурного органу на конкурсній основі визначають кандидатів, яких за 

результатами першого та другого етапів добору та вивчення кандидатів 

найбільш доцільно прийняти на військову службу за контрактом. 

Як і в НПУ закріплено підстави для відмови в призначенні переможця 

конкурсу, зведені до заборон прийняття на військову службу за контрактом 
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на посади рядового, сержантського і старшинського складу (п. 2.8 [228]), які 

є значно ширшими, ніж в НПУ. Так, не підлягають прийняттю на військову 

службу за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського 

складу громадяни України, які: мають близьких родичів (батько, мати, 

дружина, рідні брати та сестри), які притягалися до кримінальної 

відповідальності; перебувають на обліку в ОВС у зв’язку зі скоєнням 

правопорушень, у наркологічних та психоневрологічних диспансерах; 

порушували клопотання про виїзд на постійне місце проживання за межі 

України; перебувають у незареєстрованих релігійних організаціях тощо. На 

нашу думку, з метою запобігання небажаним ризикам, ці положення 

заслуговують на увагу і в НПУ. 

Отже, з огляду на наведені позитивні риси визначення пріоритетних 

кандидатів у доборі, прояв узагальнення за ознакою посад вимог до 

кандидатів, а також чіткий та єдиний перелік заборон прийняття на військову 

службу, що в цілому має буферний характер для небажаних ризиків, є сенс 

пропонувати схожі зміни у підзаконних нормативно-правових актах НПУ.  

ДМС. ДМС, на відміну від НПУ та ДПС, не приймало спеціальних 

відомчих нормативно-правових чи нормативних актів, а користується 

відповідною нормативно-правовою базою НАДС [315]. Це пояснюється 

відведеним місцем служби в ДМС, яка є державною службою без особливого 

чи військового характеру.  

Загалом, цей документ встановив загальний порядок проведення 

конкурсу для всіх органів державної влади, крім дипломатичної служби, 

узагальнивши в одному документі норми як про конкурс, так і про комісію. А 

тому стосовно ДМС він регламентує загальні питання, у т.ч. принципи, 

умови проведення конкурсу, вимоги щодо оприлюднення інформації про 

вакантну посаду державної служби та оголошення про проведення конкурсу, 

склад, порядок формування і роботи та повноваження конкурсної комісії, 

прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі, проведення 

оцінювання, складення рейтингового списку кандидатів на зайняття 
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вакантних посад державної служби, оприлюднення результатів конкурсу, а 

також особливості закритого конкурсу на посади державної служби, 

пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, 

оборони та національної безпеки. 

Оприлюднення інформації про проведення конкурсу передбачено через 

Інтернет або додатково через ЗМІ. Останнім нововведенням є надсилання у 

визначений строк до органів НАДС інформації про оголошення конкурсу у 

формі сканованої копії наказу та умови конкурсу. 

Приймання документів для участі в конкурсі не відрізняється в ДМС 

від НПУ, за винятком строку їх перевірки. Зокрема, служба управління 

персоналом державного органу, в якому оголошено конкурс, проводить 

перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим 

законом вимогам у триденний строк з дня їх надходження та повідомляє 

йому про результати такої перевірки у той самий строк (п. 21 [297]). 

Організація конкурсу покладається не тільки на керівника, а й на 

конкурсну комісію, службу персоналу або спеціаліста з питань персоналу.  

Особливістю організації конкурсу на зайняття посад державної служби 

є те, що вперше введено нову термінологію, як-то закритий конкурс, для 

особливої категорії посад державної служби, пов’язаними з питаннями 

державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної 

безпеки. Так, в оголошенні про його проведення зазначаються лише 

узагальнені найменування посади (без зазначення структурного підрозділу) 

та посадові обов’язки (без деталізації), відомості щодо критеріїв та вимог до 

професійної компетентності кандидата, конкурсна комісія формується з осіб, 

які мають допуск до державної таємниці, інформація про переможця 

закритого конкурсу не оприлюднюється тощо. 

Крім того, ще однією особливістю стала методологічна база із великої 

кількості зразків документів, наприклад, зразок підсумкового рейтингу 

кандидатів (додаток 9 [297]) і т.п. 

На нашу думку, останні дві особливості були б доречними для 
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запозичення НПУ. Перша сприяла б дотриманню режиму таємності щодо 

майбутнього поліцейського кримінальної поліції, а друга – однотипності 

документообігу. У такому разі стане в нагоді досвід ГПУ та НАБУ у 

забезпечені захисту персональних даних [340] та неоприлюднення даних про 

кандидатів шляхом надання коду чи невисвітлення кандидатів на посади 

оперативних працівників відділу візуального спостереження чи відділу 

технічного контролю Оперативно-технічного управління [11]. 

В ДМС склад конкурсної комісії регламентовано вузьким колом осіб, 

ніж в НПУ, та правом вибору членів за згодою не з органу державної влади. 

Так, до її складу входять представники служби управління персоналом та 

юридичної служби, а також окремих структурних підрозділів ДМС. Можуть 

залучатися представники громадських об’єднань, науковці та експерти у 

відповідній сфері, представник виборного органу первинної профспілкової 

організації за її наявності. Конкурсні комісії утворюються керівниками 

державної служби державного органу відповідних рівнів [297]. 

Зміст та структура етапів конкурсу не є однаковою з НПУ та ДПС. В 

ДМС конкурс проводиться в 9 етапів, які не є такими в НПУ та ДПС, але 

мають місце до чи після настання власних етапів або взагалі відсутні. 

Зокрема, якщо в НПУ етапами визнано тестування, перевірка рівня фізичної 

підготовки та співбесіда, то в ДМС – прийняття рішення про оголошення 

конкурсу, оприлюднення рішення про оголошення конкурсу, приймання 

документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, попередній розгляд 

поданих документів на відповідність встановленим законом вимогам, 

проведення тестування та визначення його результатів, розв’язання 

ситуаційних завдань та визначення їх результатів (крім категорії «В»), 

проведення співбесіди та визначення її результатів, проведення підрахунку 

результатів конкурсу та визначення переможця конкурсу та другого за 

результатами конкурсу кандидата й оприлюднення результатів конкурсу. В 

ДПС, як ми вже зазначали, конкурс складається з двох основних етапів, які 

охоплюють відомче психологічне та медичне обстеження. Наведені 
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відмінності говорять про відсутність нормотворчої єдності, а отже, нерівності 

для кандидатів різних органів державної влади [297]. 

Як і в НПУ комісії надано у встановленому порядку право відео-, 

аудіофіксації конкурсу та засідань за її рішенням з оприлюдненням 

повідомлення про таку фіксацію (п. 22-24 [297]). Тоді як в ГПУ це є 

обов’язком, про що йтиметься далі. І знову наведені норми вказують на 

нерівність умов. 

Для визначення завдань та результатів тестування використовується 

комп’ютерна техніка, а оцінювання відбувається за двобальною системою. І 

хоча загальний час для тестування становить не більш як 40 хвилин, що 

менше на 20 хвилин, ніж в НПУ при складанні професійного тесту, але 

кількість завдань в ДМС дорівнює 40. Тобто у середньому до 1 хв на 1 

завдання, як і в НПУ, де надається 60 хвилин на 60 завдань, що свідчить про 

рівність умов у даному випадку. 

На відміну від НПУ, де відсутня чітка регламентація порядку 

тестування при неможливості використання для нього комп’ютерної техніки, 

дане питання в ДМС може стати прикладом для наслідування. Так, за 

відсутності умов для автоматизованого тестування (відсутність належної 

комп’ютерної техніки, Інтернет-зв’язку та інших умов) тестування 

проводиться письмово у визначеному порядку (п. 35 [297]). 

Допоміжну роль віддано як при розв’язанні ситуативних завдань на 

тестуванні, так і співбесіді експертам, рішення про залучення яких приймає 

конкурсна комісія. Оцінка експерта враховується членами комісії або 

конкурсної комісії під час надання власної оцінки (п. 46 [297]). 

Суттєво регламентовано складання рейтингового списку кандидатів. 

Так, підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання 

середніх оцінок, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній 

відомості середніх оцінок за кожну окрему вимогу до професійної 

компетентності, та тестування на знання законодавства. Сума таких оцінок є 

підсумковим рейтингом кандидата, за допомогою якого визначається 
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переможець конкурсу. Кандидат може ознайомитись із своїми результатами 

оцінювання за письмовим зверненням до конкурсної комісії. 

При цьому результати оцінювання характеризуються специфічною 

нормою права, яка передбачає право призначення на посаду другого 

кандидата, чого немає в НПУ. Згідно з п. 62 [297] другий за результатами 

конкурсу кандидат має право на призначення на посаду протягом одного 

року з дня проведення конкурсу, якщо така посада стане вакантною, а також 

у разі, коли переможець конкурсу відмовився від зайняття посади, складення 

Присяги державного службовця, виявлено обставини обмежень щодо 

призначення на посаду або йому відмовлено у призначенні на посаду за 

результатами спеціальної перевірки. 

Положення п. 63 [297] закріплює строк конкурсу, який не повинен 

перевищувати 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про 

проведення такого конкурсу, чого не передбачено в НПУ. Вважаємо, що 

прогалина у визначені строків не сприяє в НПУ як потребам кандидата, так і 

службовій дисципліні, а створює підґрунтя для різного роду порушень. 

Вважаємо, що прийняття в НПУ подібної норми є надзвичайно актуальним. 

Не менш важливим є встановлені законом гарантії оскарження та 

підстави скасування рішення конкурсної комісії (ч. 5 ст. 28 [102], пп. 66 та 67 

[297]). Нажаль, подібні спеціальні норми в НПУ відсутні, а тому розглянемо 

їх детальніше. 

Учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір, має право у 

встановленому порядку оскаржити рішення конкурсної комісії до 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби, або до суду. При 

цьому скарга на рішення конкурсної комісії подається не пізніше ніж через 

10 календарних днів з дня отримання письмового повідомлення про 

результати конкурсу. Скаржник зобов’язаний повідомити про це відповідну 

конкурсну комісію з наданням копії скарги. 

Про розгляд скарги центральний орган виконавчої влади, що 
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забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 

служби, повідомляє учасника конкурсу, який подав скаргу, не пізніше 14 

календарних днів з дня надходження скарги та в разі встановлення факту 

порушення направляє керівнику державної служби в державному органі, в 

якому проводився конкурс, обов’язкову для виконання вимогу про 

скасування результатів конкурсу. 

Підставами для скасування рішення комісії стосовно переможця 

конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на посади 

державної служби є різного роду порушення умов проведення конкурсу, які 

могли вплинути на його результати, а також випадки невизначення кандидата 

на зайняття вакантної посади, у т.ч. другого кандидата, виявлення обмежень 

у ході спеціальної перевірки, незгоди переможця конкурсу з рішенням про 

встановлення випробування під час призначення на посаду державної служби 

вперше або ж відмови особи, призначеної на посаду державної служби 

вперше, від складення Присяги державного службовця, якщо Комісією не 

визначено другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної 

посади державної служби. 

Ще одна важлива особливість відбору в ДМС привертає до себе увагу, 

а саме дотримання принципу недискримінації. Суть цього принципу під час 

конкурсу полягає в тому, що не виключається обов’язок застосування в ході 

конкурсу розумного пристосування для кандидата, який має інвалідність, а 

також можливості застосування позитивних дій відповідно до Закону 

України від 06.09.2012 «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні» [117]. Звісно, про можливість вдосконалення інституту відбору в 

поліцію за рахунок цього принципу говорити неможна через те, що 

зазначений кандидат не пройде медичне обстеження з рекомендацією на 

більшість посад. Проте, якщо підійти до цього питання раціонально та із 

зацікавленістю у залученні учасників АТО [65], ВВВ або ліквідаторів ЧАЕС, 

то можливо для ряду кандидатів на атестованих посадах можна все ж таки 

передбачити реалізацію їх потреб у прийнятті на службу в поліцію.  
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Отже, привабливими в ДМС завдяки використанню 

охарактеризованому порядку відбору є врегульовані питання об’єднання в 

єдиному нормативно-правовому акті положень про конкурс та комісію, 

розмежування відкритого та закритого конкурсу, дотримання принципу 

недискримінації, стислі строки перевірки надісланих документів для участі в 

конкурсі, методологічна база зразків документів, чітка визначеність етапів 

конкурсу, у т.ч. їх багатоетапність, фіксація конкурсу та засідань, алгоритм 

дій за відсутності умов для проведення автоматизованого тестування, 

конкретизація строку конкурсу, право другого кандидата, спеціальний 

порядок та строки оскарження конкурсу до центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

державної служби, або до суду.  

ДСНС. У ДСНС, з метою приведення нормативно-правових актів у 

сфері проходження служби цивільного захисту особами рядового і 

начальницького складу у відповідність до чинного законодавства, Міністром 

внутрішніх справ України скасовано наказ МНС України щодо відбору 

кандидатів на службу на посади рядового і начальницького складу МНС 

України» [236]. Інститут відбору реформується, а його регламентували ряд 

підзаконних нормативно-правових [253; 310] та нормативних актів [251; 252].  

Аналіз цих документів дозволяє говорити про те, що під час вивчення 

кандидата проводиться: професійно-психологічний відбір; соціально-

правовий відбір; оцінка рівня фізичної підготовки кандидата та стану його 

здоров’я. 

Отже, відбір в ДСНС проходить стадію реформування, дещо нагадує 

порядок в ДПС та наближений до відбору у воєнізовані формування, через 

що не є зовсім прийнятний для НПУ. 

 ДПТС. У ДПТС нормативно-правова база у сфері відбору на службу, 

який відбувається на конкурсній основі (ст. 14 [118]), також викликає 

інтерес, особливого коли при оголошенні конкурсів на вакантні посади 

вимагаються документи, які не передбачені законодавством. Наприклад, від 
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претендентів, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної 

посади ректора Академії Державної пенітенціарної служби, вимагають витяг 

з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення 

[268], а при заміщенні вакантної посади спеціаліст відділу контролю за 

виконанням судових рішень Кременчуцької виправної колонії УДПТС 

України в Полтавській області (№ 69) – характеристику з останнього місця 

роботи [267]. 

 Нормативно-правова база у сфері відбору на службу в ДПТС перебуває 

на стадії створення [360, с. 252] чи запозичення під час реформування. Її 

предтечу становить частина спадкових норм відбору МВС, яка є схожою з 

ними, але віддаляється від НПУ. У зв’язку з цим доцільно розраховувати на 

появу проектів відповідних актів у названій сфері. 

 ДФС. У ДФС, як і ДМС в основному діє вищерозглянутий порядок 

конкурсу для державних службовців [232]. Про особливості відбору на 

службу атестованого персоналу можливо буде говорити після реформування 

ДФС. 

Наступною групою є НАБУ та ГПУ, де сформувалися нові порядки 

відбору.  

Як вже зазначалося вище, відбір до НАБУ безпосередньо деталізовано 

чотирма нормативними актами. Відповідно до їх загальних положень відбір 

зведено до конкурсу, який передбачає цілу низку тестувань, у т.ч. з фізичної 

підготовки, співбесіди, що проводяться залежно від специфіки майбутньої 

посади.  

Нормативним документом, який визначає процедуру, етапи відкритого 

конкурсу на зайняття вакантних посад працівників бюро, принципи та умови 

відбору для призначення на вакантні посади працівників бюро, є Порядок 

проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у 

Національному антикорупційному бюро України, затверджений наказом 

Директора Національного антикорупційного бюро України від 23.04.2015 

№ 3-н [293]. 
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Порівняно з НПУ та з іншими подібними документами одразу у 

загальних положеннях можна виділити практику тлумачення принципів 

відбору (п. 2 [293]). Цього не зроблено у досліджуваних групах актів 

державних органів та не буде зайвим в НПУ, тому що потрібно передавати 

нащадкам розуміння творцями принципів на випадок ініціювання змін 

першими. А зміни, у свою чергу, мають відповідати принципам. 

Оприлюднення інформації про конкурс викладено у формі обов’язку 

Директора НАБУ, який забезпечує її розміщення на офіційному веб-сайті 

НАБУ не пізніше ніж за десять днів до завершення строку подання заяв на 

участь у конкурсі. Зручним та доступним є передбачення в оголошенні не 

тільки стандартної інформації про адресу, за якою приймають (на яку 

надсилають) документи, та номер телефону, назва вакантної посади із 

зазначенням інформації щодо основних функціональних обов’язків, і т.п., але 

й посилання на аплікаційну форму заяв та інших документів. 

Якщо продовжувати думку щодо зручності, то для майбутнього 

кандидата на посаду в НАБУ не передбачено можливості подавати заяви 

через Інтернет, як це практикувалось з електронними анкетами на посади в 

патрульну поліцію. З огляду на це, можна запропонувати такі процедури в 

НПУ на нормативно-правовому рівні. 

Перелік документів, що подаються на конкурс, в основному не 

відрізняється від НПУ і різниться залежно від посади, на яку претендує 

громадянин України. Як і в НПУ подання документів побудоване на забороні 

вимагання надання документів, що не є обов’язковими для подання.  

У поданні документів до НАБУ встановлено ряд конструктивних норм, 

що значно спрощують конкурс. Наприклад, на відміну від кандидата в 

поліцію, кандидат в НАБУ може упродовж шести місяців з моменту 

успішного проходження останнього кваліфікаційного іспиту (тестування) до 

призначеної дати тестування скористатися його результатами і не проходити 

заново таке тестування (абз. 4 п. 7 [293]).  

Організація конкурсу покладається на Директора НАБУ, який, окрім 
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прийняття рішення про конкурс, утворює конкурсні комісії. Суттєвою 

відмінністю процедури організації є те, що в комісію включаються 

обов’язково представники, визначені Радою громадського контролю при 

Національному бюро (не більше трьох осіб у складі однієї конкурсної 

комісії), чиї голоси враховуються і стали незалежним дієвим інструментом 

громадського контролю з боку суспільства. 

Сам конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту 

(тестування) та проведення співбесіди (п. 4 [293]). Не можемо розцінити як 

позитивну рису конкурсу відсутність регламентації етапів відбору, що більш 

чітко деталізовано у ДМС. Єдине, що чітко зазначено в конкурсі НАБУ, – це 

те, що він передбачає кваліфікаційний іспит (тестування) та співбесіду.  

Кваліфікаційний іспит (тестування) включає тестування на знання 

законодавства, психологічне тестування, тестування загальних здібностей, а 

для посад начальницького складу – ще й тестування з фізичної підготовки. 

Для проходження конкурсу діють умови успішного проходження 

попередніх процедур, що не відрізняється від порядку прийняття на 

військову чи державну служби. Так, кандидат на посаду в НАБУ 

допускається до наступних етапів конкурсу, якщо успішного склав 

тестування на знання законодавства (п. 4 [293]). 

Психологічне тестування та тестування загальних здібностей, як і в 

НПУ, має рекомендаційний характер та враховується конкурсною комісією 

при прийнятті рішення під час співбесіди. У цьому напрямку правотворчої та 

нормотворчої діяльності у НПУ відбулась частково регламентація на рівні 

нормативно-правового акта, але є невирішеним у правовому плані в НАБУ, 

особливо з огляду на практику використання останнім поліграфа [10]. 

Співбесіда проводиться конкурсною комісією у формі інтерв’ю за 

особистої участі кандидата згідно із затвердженим конкурсною комісією 

графіком. До неї допускається кандидат, який пройшов тестування на знання 

законодавства, тестування загальних здібностей, якщо таке здійснювалось, з 

визначеним конкурсною комісією відсотком успішності, а для посад 
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начальницького складу – за умови складання тестування з фізичної 

підготовки, якщо таке здійснювалося. 

Складання рейтингу кандидатів відбувається після кожного етапу, з 

яким можна ознайомитись через Інтернет. 

Істотною властивістю результатів конкурсу є те, що конкурсна комісія 

може своїм рішенням рекомендувати зарахування до кадрового резерву, але 

право другого претендента, як в ДМС, не передбачено (п. 14-16 [293]).  

Вважаємо, що можливості оглянути рейтинг через Інтернет та 

зарахування до кадрового резерву є прийнятним для НПУ. У майбутньому це 

збереже час та ресурси, а також забезпечить гласність рейтингу. 

Підстави для відмови в призначенні переможця конкурсу у цілому 

ідентичні для державної служби взагалі та НПУ зокрема, у т.ч. люстраційних 

процесів, але в силу недовіри суспільства до влади. Наприклад, особа не 

може бути призначена на посаду в НАБУ, якщо вона працювала (проходила 

службу), незалежно від тривалості, протягом п’яти років до набрання цим 

законом чинності у спеціально уповноважених підрозділах по боротьбі з 

корупцією в органах прокуратури, МВС, податкової міліції, СБУ, Військової 

служби правопорядку у ЗСУ та митних органах (ст. 13 [106]). 

Отже, провідним досвідом НАБУ, який заслуговує на нашу увагу, є 

тлумачення принципів відбору, посилання на аплікаційну форму заяв та 

інших документів, користування протягом певного строку попередніми 

результатами тестування, ознайомлення з результатами тестування через 

Інтернет, зарахування до кадрового резерву. 

ГПУ. В ГПУ дещо схожим з НПУ за юридичною силою є регулювання 

відносин у сфері відбору на посади прокурора місцевої прокуратури, 

керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників. Проте 

один із існуючих нормативно-правових актів, а саме наказ ГПУ від 

20.07.2015 № 98, затвердив порядок проведення тестування для зайняття 

посади прокурора місцевої прокуратури, але вніс ще більшу плутанину у 

зміст понять «конкурс» та «відбір». Так, у його четвертому розділі 
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основними етапами відбору є: прийом документів; тестування на знання 

законодавчої бази (професійний тест); тестування на загальні здібності; 

формування рейтингу кандидатів. При цьому як у назві даного порядку, так і 

у його першому розділі йдеться про те, що він визначає умови і процедуру 

проведення тестування на посади прокурорів місцевих прокуратур, а не 

відбору. Виходить, що поняття «конкурс» та «відбір» ГПУ ототожнює.  

У зв’язку з наведеним зазначимо, що йтиметься про відбір у контексті 

інтерпретації авторів цього наказу.  

Загалом, безпосередньо нормативно-правовою основою відбору, окрім 

Закону України від 14.10.2014 «Про прокуратуру» [104] та вже зазначеного 

вище порядку, є Порядок проведення чотирирівневого відкритого конкурсу 

на зайняття посад керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та 

заступників, затверджений тим же наказом ГПУ [298]. 

Порядок тестування для зайняття посади прокурора місцевої 

прокуратури встановлює загальні положення, а також детально регулює 

питання робочих груп регіонального центру, організації проведення 

тестування, етапів проведення відбору кандидатів, прийому документів та 

реєстрації кандидатів, тестування на знання законодавчої бази (професійний 

тест), загальні здібності, оскарження, формування рейтингу та призначення 

кандидата на посаду прокурора місцевої прокуратури. 

Організацію тестування на посади на зайняття посади прокурора 

місцевої прокуратури покладено не тільки на відповідного керівника, але й 

на робочі групи регіонального центру, а не конкурсні комісії. Ці групи 

формуються у кількісному складі залежно від потреби (але не менше 15 осіб). 

До їх складу входять працівники: структурного підрозділу ГПУ, який 

відповідає за реформування органів прокуратури; прокуратур областей та 

міста Києва, що входять до територіальної юрисдикції регіонального центру; 

вищих навчальних закладів, на базі яких проводитиметься тестування. Тобто 

на манер НПУ утворюється симбіоз конкурсної комісії та робочих груп.  

Порядок чотирирівневого відкритого конкурсу на зайняття посад 
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керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників також 

встановлює загальні положення, закріплює норми про робочі групи 

регіональних центрів; прийом документів та реєстрацію кандидатів; 

конкурсні комісії; організацію проведення конкурсу; тестування на знання 

законодавчої бази (професійний тест), загальні здібності, особистих 

характеристик (психологічний тест); співбесіди з кандидатами на 

адміністративні посади у місцевих прокуратурах; оскарження рішення про 

недопущення кандидата до тестування та їх результати; спеціальну перевірку 

щодо кандидатів на адміністративні посади у місцевих прокуратурах; 

конфлікт інтересів; подання на розгляд особам, уповноваженим на прийняття 

рішення про призначення на адміністративні посади місцевих прокуратур. 

Із значних особливостей відбору керівників місцевих прокуратур, їх 

перших заступників та заступників, які не мають місце в НПУ, можна 

назвати такі [298]:  

- чотирирівневість відкритого конкурсу (тестування на знання 

законодавства (професійний тест); тестування загальних здібностей; 

тестування особистісних характеристик (психологічний тест); співбесіда); 

- фіксація конкурсу за допомогою технічних засобів; 

- сувора регламентація повноважень робочих груп регіональних 

центрів. Наприклад, вони перевіряють наявність необхідних для участі у 

конкурсі документів, допускають кандидатів до тестування на знання 

законодавства (професійний тест), забезпечують недопущення спілкування 

кандидатів під час виконання тестових завдань, використання ними будь-

яких технічних засобів та інших джерел інформації, а у разі виявлення таких 

фактів відсторонюють осіб від подальшого проходження тестування тощо; 

- спеціальна перевірка щодо кандидатів на адміністративні посади у 

місцевих прокуратурах, які допущені до третього рівня тестування 

(психологічний тест). 

В обох порядків є спільні риси, які не регламентовані в аналогічних 

нормативно-правових актах НПУ, а саме: 



143 

- інститут спостерігачів із числа представників міжнародних та 

міжурядових організацій, членів консультативних рад при ГПУ та 

прокуратурах регіонів (за згодою), а також працівники вищих навчальних 

закладів, на базі яких проводиться тестування (за згодою). Це в принципі 

частково нагадує інститут громадського контролю в НАБУ чи НПУ, але за 

тією різницею, що спостерігачі не мають права голосу; 

- строк прийому заяв, анкет кандидатів та інших документів становить 

не менше 14 календарних днів з дня оприлюднення інформації про 

проведення тестування, а в НПУ строк приймання документів не може 

становити менше 10 та більше 30 календарних днів з дня опублікування 

оголошення про проведення конкурсу. З огляду на те, що відсутнє пояснення 

такої різниці, можемо говорити про неї як про нерівність умов при реалізації 

права на державну службу; 

- подання оригіналів деяких документів, а саме про вищу юридичну 

освіту з додатками, довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та паспорта громадянина України. Така норма не є 

прогресивною за теперішніх інтегрованих між органами державної влади 

можливостей доступу до баз даних. У НПУ чи НАБУ законодавчо можливе 

надання цих документів у вигляді копій; 

- оскарження у встановленому порядку та стислі строки рішення про 

недопущення кандидата до тестування та їх результатів шляхом звернення до 

комісії чи робочої групи та суду, а не до вищого керівництва та ін. 

Предметом оскарження до комісії чи робочої групи можуть бути рішення 

щодо недопущення кандидата до тестування та результати тестування 

(кількість одержаних балів). 

Отже, привабливими в ГПУ з точки зору вдосконалення є норми, які 

встановлюють фіксацію конкурсу технічними засобами, спеціальну 

перевірку під час конкурсу, а також оскарження у встановленому порядку та 

стислі строки рішення про недопущення кандидата до тестування та їх 

результатів шляхом звернення до комісії чи робочої групи та суду.  
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Остання група держаних органів, яка нас цікавить, є воєнізовані 

збройні формування, більшість з яких є не в складі МВС України.  

У НГУ, СБУ, ЗСУ та УДО відбір є не зовсім подібним до НПУ. Між 

ними порядок відбору, по суті, майже на різниться і не суттєво системно 

змінний з радянських часів, але існують певні особливості. Приміром, у ЗСУ 

все ж таки допускається конкурсна основа прийняття на посади науково-

педагогічних (наукових) працівників (п. 85 [287]), що в силу вузького 

профілю цієї професійної категорії не буде нами розглянуто. 

За характером деякі процедури відбору є схожими, як-то медичний 

огляд, оцінювання рівня фізичної підготовленості чи власне психологічний 

відбір і т.п. Однаковим є те, що їх виконують підпорядковані профільні 

заклади та підрозділи. Для аналогічних випадків прийняття на службу 

поліцейських майбутні військовослужбовці зазначених військових 

формувань не проходять конкурс. Як і майбутні поліцейські, вони мають 

бути фізично готові та не мати медичних протипоказань, але проходять не на 

конкурсній основі професійно-психологічний відбір [115; 254; 261; 286]. 

Аналіз нормативно-правових актів з професійно-психологічного 

відбору НГУ, СБУ, ЗСУ та УДО показав, що лише в УДО [261] закріплено 

чіткий перелік використання методик психологічного обстеження, 

психологічні та психофізіологічні протипоказання, а також зразки 

необхідних документів психологічних обстежень. Безумовно, це є 

позитивним не тільки для кандидата, який отримує уяву про ці методики, але 

й для методичного забезпечення професійно-психологічного відбору як у 

частині самих методик, так і в частині оформлення актів індивідуальної дії 

або рішень. За нашими оцінками, регламентація такого рівня є достатньо 

масштабна та збиральна, яка потрібна кандидатам та НПУ, де подібного ми 

на сьогодні не знайдемо. По суті, це говорить про підвищений нормативно-

правовий рівень охорони суспільних відносин у цій сфері. 

На завершення порівняльно-правового аналізу ми звернули увагу на 

тенденцію поширення випадків регламентації нормами права електронних 
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процедур. Зокрема, якщо більш глибше розглянути процедурні норми, що 

встановлюють порядок подання документів та їх розгляд, то виявимо 

провідний досвід МОН України. За ним вже більше двох років допускається 

подання документів електронної форми для участі у конкурсному відборі до 

вищих навчальних закладів [292]. На наш погляд, це є дуже прогресивним 

спрощенням процедур, а при належній правовій регламентації створить лише 

бажані та оперативні умови як для кандидата, так і для НПУ. Звісно, якщо 

розробити відповідне програмне забезпечення та встановити процедуру його 

використання з одночасною електронною перевіркою інформації, наданої 

кандидатом. 

 

 

3.2. Міжнародні стандарти відбору в поліцію 

 

Вченими-адміністративістами приділяється особлива увага 

міжнародним стандартам. Не є винятком потреба їх вивчення у частині 

адміністративно-правового забезпечення взагалі та інституту відбору осіб, 

які вперше приймається на службу до НПУ, зокрема. Суть проблеми, що 

нами вивчається, – незавершеність розбудови правового інституту відбору до 

НПУ на міжнародних стандартах або їх неврахування.  

Для ілюстрації проблеми зазначимо, що у нас міжнародним стандартам 

ще з часів утворення ООН приділялась важлива, але не завжди однакова 

роль. Останнім часом починання на практиці у сфері реформ здебільшого 

завершувалися двома загальними рекомендаціями – «перетворити міліцію на 

поліцію» та «створити цивільне МВС відповідно до європейських 

стандартів» [271, c. 152]. Сьогодні також констатуємо наявність 

парламентської політичної волі європейського спрямування [404], яка має 

характер настановної, та масив урядових реформаторських дій [353]. 

Про необхідність вивчення наведеної проблеми говорять випадки, коли 

для отримання відповідного призначення або просування по службі в поліції 
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кандидату доводилося давати хабарі або обіцяти, що він/вона буде 

виплачувати певний відсоток зі своєї заробітної плати на новій посаді. У ряді 

випадків призначення або просування по службі визначається наявністю 

покровителів або кумівством. Відмова призначити на ті чи інші посади осіб, 

які цього заслуговують, підриває ефективність і якість роботи поліції і 

створює законні підстави для скарг [74, c. 12-13]. Визнавалося, що основними 

причинами скоєних працівниками ОВС злочинів були серйозні недоліки у 

відборі до них [47, с. 30]. 

Неабияку актуальність досліджуване нами питання набуло у 

забезпеченні якісним людським ресурсом правоохоронної функції на тлі 

підвищеного професійного ризику та стресових умов праці в поліції, а також 

через тенденції зростання як злочинності, так і збільшення особового складу 

поліції у світі [60, с. 209-210]. Ситуацію ускладнюють економічні втрати та 

скорочення видатків на державний апарат [447; 482], а також недоліки, які 

пов’язують із якістю наукової розробки організаційно-правового аспекту 

відбору до поліції [22, с. 11; 89].  

Практична цінність використання міжнародних стандартів може 

сприяти глобалізації поліцейської служби та дозволити проходити її в 

Європі, як це зроблено в ЕР [210, c. 130-132]. Універсальна природа 

зазначених стандартів дозволяє їх розглядати як основні положення при 

несформованій автентичній моделі відбору в НПУ. 

У зв’язку з цим існує потреба подальшої теоретичної розробки сутності 

основних положень правового інституту відбору осіб, які вперше 

приймаються на службу до НПУ, а також з’ясування стану нормативно-

правового регулювання міжнародних стандартів відбору до НПУ у 

національному законодавстві.  

Перед безпосередньою характеристикою стану дослідження вважаємо 

за необхідне визначитись у питанні поняття міжнародних стандартів. 

Зазвичай під ними розуміють міжнародно-правові норми і принципи, що 

закріплюють стандартизовані правила поведінки суб’єктів міжнародного 
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права у тих чи інших сферах міждержавного співробітництва, або документи 

міжнародної організації з питань стандартизації (ІСО), які встановлюють 

норми і вимоги у сфері готової продукції масового виробництва, 

напівфабрикатів і сировини. Стандарти встановлюють певні мінімальні 

вимоги, дотримуватися яких повинні всі держави. Вони містяться у 

міжнародних договорах та інших джерелах міжнародного права, а також у 

документах, ненаділених обов’язковою юридичною силою, що приймаються 

міжнародними організаціями [359, с. 615].  

В історіографічному плані початок значного наукового інтересу до 

міжнародних стандартів припадає на 70-і роки ХХ століття, який пов’язують 

не тільки із світовою, але й з радянською траекторією розвитку УРСР [324, 

с. 199]. Орбіта зазначеного наукового інтересу не лишила поза собою й відбір 

до поліції, у межах якого українськими та закордонними вченими різних 

наукових спеціальностей та фахівцями здійснено численні наукові розвідки 

[22, c. 9-35; 36; 57; 60; 134, c. 36; 148, c. 6-7; 191; 207; 271; 394; 208, с. 82-83]. 

Поки що такі дослідження здебільшого мали фрагментарний характер, 

проведені у межах окремої іноземної держави чи групи держав або у межах 

суміжних наукових спеціальностей чи стосовно міліції. Констатуємо 

випадки, коли ряд фахівців не наводять посилань на документи, де закріплені 

міжнародні стандарти [349; 363]. А ті, які все ж таки конкретизують 

стандарти, то їхні праці не стосуються відбору до поліції або поодиноко 

зазначають лише декілька норм з відбору [377, с. 21], одну спеціальність 

[350, с. 91] чи перелік міжнародних документів [178, c. 18] або обмежуються 

наведенням змісту цих документів [203].  

Крім цього, одностайно не вирішено більш ширше за змістом 

фундаментальне питання. Це питання міжнародних стандартів поліції або що 

саме впроваджувати – консервативні підвалини поліції країн європейської 

частини «Старого світу» чи вже удосконаленні базові засади поліцейської 

діяльності [129]. У цьому зв’язку не зовсім ясно, яким за стандартами має 

будуватись відбір до НПУ. 
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Також міжнародні стандарти відбору поліцейських поки що 

знаходяться в стадії розробки, переплітаючись із стандартами у царині прав 

людини та професійними стандартами діяльності поліції окремих держав.  

Ще більш невизначеним є нормативно-правове регулювання 

міжнародних стандартів відбору до НПУ в національному законодавстві. У 

ньому конкретного посилання на міжнародний стандарт відбору до поліції 

немає. Взагалі, спостерігаємо лише вживання різноманіття термінів на 

кшталт «європейських стандартів», «європейських норм», «європейського 

досвіду» та «європейських критеріїв» [129]. Проте з 2015 року ситуація між 

декларованим та реалізованим змінюється на краще, що підтверджують 

норми адміністративного права, викладені нижче, які частково збігаються з 

міжнародними стандартами відбору до поліції або наближені до них. 

Вбачається, що на даному етапі розвитку інституту відбору до НПУ 

склались усі передумови розбудовувати його на передовому рівні, оскільки 

це ми робимо одні з останніх в Європі. 

Завершивши розгляд історіографії, перейдемо до розгляду відповідних 

міжнародних актів, у т.ч. правового характеру, та виділимо в них норми – 

стандарти відбору до поліції. Підставою для виокремлення названих 

стандартів стали сфери дії зазначених актів, а саме  права людини та служба 

в поліції. Умовно назвемо ці стандарти як загальні та спеціальні відповідно. 

При цьому перша група характеризується загальною дією для всіх кандидатів 

на службу чи роботу в будь-якій галузі державного управління, а остання 

стосується служби в НПУ. В останній групі виділимо стандарти, які мають 

визначальний вплив на відбір до поліції, та ті, що безпосередньо діють у цій 

галузі.  

Розглянемо міжнародні стандарти за сферами дії більш детально: 

а) загальні стандарти, або стандарти у сфері прав людини. У сфері 

прав людини міжнародні стандарти в основному представлені міжнародно-

правовим актами, які більшістю країн цивілізованого світу або Європи 

загальновизнані, через що домінують над національним законодавством чи 
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адаптовані в ньому. Не є винятком і Україна, де в силу правового статусу 

міжнародно-правові акти у сфері прав людини поширюють дію на 

адміністративно-правове забезпечення відбору до НПУ. До них можна 

віднести декларації ООН [96]; конвенції ООН [172-175] та РЕ [332]; 

Міжнародні пакти ООН [216; 217] і т.п. 

Прикладом міжнародного стандарту, який у національному 

законодавстві, по суті, став основним положенням, є закріплена у ст. 7 

Міжнародного пакту [216] норма, у якій передбачено, що жодну особу не 

може бути без її вільної згоди піддано медичним чи науковим дослідам. Ця 

норма знайшла своє відображення не тільки в Основному законі (ч. 1 та 3 

ст. 28 [177]), але й у спеціальному законі (ч. 2 ст. 50 [99]). За нею громадяни 

України, які виявили бажання вступити на службу в поліції, за їхньою згодою 

проходять тестування на поліграфі, форма якої та процес проходження 

регламентовані підзаконними нормативно-правовими актами МВС України. 

Іншим прикладом відображання демократичних стандартів прав 

людини є право рівного доступу до державної служби, яке встановлено п. с) 

ст. 25 зазначеного пакту ООН [216]. За його суттю кожний громадянин без 

будь-якої дискримінації і без необґрунтованих обмежень повинен мати право 

і можливість допускатися в своїй країні на загальних умовах рівності до 

державної служби, що закріплено в Основному законі (ч. 2 ст. 38 [177]) та 

спеціальному законі (ч. 1 ст. 49 [99]). 

Однак у цій групі стандартів знову ж таки привернула нашу увагу 

проблема, пов’язана із отриманням в АТО особами працездатного віку 

контузій, хронічних хвороб, тілесних ушкоджень і т.п. Так, на виконання 

Конвенції ООН від 13.12.2006 про права інвалідів [172] прийнято Закон 

України від 06.09.2012 «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні» [117]. В ньому закріплено принцип недискримінації під час 

конкурсу на державну службу, який набув подальшої регламентації в окремій 

постанові (п. 4 Порядку [297]), але ні в спеціальному законі [99], ні в 

підзаконних нормативно-правових актах, які регламентують відбір до НПУ, 
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процесуальної регламентації даного принципу немає. На нашу думку, цей 

напрямок потребує змін у законодавстві про відбір до НПУ. 

б) Спеціальні стандарти, або стандарти у сфері служби в поліції. У 

США і ряді країн Західної Європи в першій третині XX ст. проводилося 

кілька реформ, спрямованих на демократизацію політичного процесу і 

системи державного управління (які в великій мірі торкнулися і поліцейських 

органів), на приборкання корупції та регулювання діяльності політичних 

партій, на боротьбу з надмірним політичним впливом партійних босів, на 

подолання дискримінаційних принципів (за расовими, статевими, етнічними 

ознаками) відбору в державні установи [39, c. 33]. Демократизація 

політичного процесу і системи державного управління не зупинилась і 

надалі, свідченням чого став визначальний вплив демократичних стандартів 

в галузі прав людини на стандарти для служби в поліції, у т.ч. на відбір до 

неї.  

 До міжнародних актів, у т.ч. міжнародно-правових, що містять 

спеціальні стандарти, відносимо такі: міжнародні рекомендації ПАРЄ від 

08.05.1979 № 690 «Декларація про поліцію» (далі – Декларація про поліцію) 

[338]; кодекс ООН від 17.12.1979 щодо поведінки посадових осіб з 

підтримання правопорядку (далі – Кодекс поведінки) [337]; резолюція 

Економічної і соціальної ради ООН від 24.05.1989 «Керівні принципи 

ефективного застосування кодексу поведінки посадових осіб з підтримання 

правопорядку» [336] (далі – Керівні принципи); основні принципи ООН щодо 

застосування сили і вогнепальної зброї посадовими особами з підтримання 

правопорядку від 07.09.1990 [272] (далі – Основні принципи); європейський 

кодекс поліцейської етики від 19.09.2001 [90] (далі – Кодекс етики); 

рекомендації ВКНМ ОБСЕ від 01.02.2006 з питань поліцейської діяльності в 

багатонаціональному суспільстві [341] (далі – Рекомендації з поліцейської 

діяльності); протокол Інтерполу від 28.09.2001 № AG-2001-RES-04 про 

глобальні стандарти по боротьбі з корупцією в поліцейських силах/службах 

[458] (далі – Протокол Інтерполу); настанова ОБСЄ від травня 2008 р. з 
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демократичних основ поліцейської діяльності [150] (далі – Настанова ОБСЕ) 

та ін. 

Аналіз цих міжнародних документів дозволяє говорити про те, що 

окремого міжнародного акта про відбір до поліції не існує. Існують норми, 

що в поліції справляють специфічний визначальний вплив на відбір, та 

норми, що безпосередньо діють в цій галузі, які за цією ознакою розділимо 

на підгрупи. 

Прикладом підгрупи таких, що мають специфічний визначальний 

вплив, є рекомендації у Декларації про поліцію, де можна знайти вимоги та 

заборони, що стосуються професії поліцейських. Також у цьому документі 

зазначеної підгрупи в одному з перших було вказано про те, що будь-який 

громадянин, який відповідає вимогам, може бути прийнятим у поліцію. 

Іншим прикладом є Кодекс поведінки, де рекомендовано урядам країн 

розглянути питання про використання Кодексу поведінки в межах 

національного законодавства або практики, надбань якої повинні 

дотримуватися посадові особи з підтримання правопорядку. Він складається 

з восьми статей, які містять положення про необхідність сумлінного і 

професійного виконання своїх обов’язків посадовими особами, покликаними 

підтримувати правопорядок, поваги і захисту прав людини, охорони здоров’я 

затриманих, а також забороняють застосування тортур, корупцію, 

підкреслюють, що сила може бути застосована тільки в разі крайньої 

необхідності. І хоча у Кодексі поведінки відсутні статті щодо відбору 

кандидатів на службу в поліцію, але його положення, як і в попередньому 

документі, справляють визначальний вплив на формування не тільки 

загальних моральних і етичних стандартів щодо майбутніх поліцейських 

кадрів, але й антикорупційної складової відбору. Зокрема, за ст. 7 Кодексу 

поведінки посадові особи з підтримання правопорядку не скоюють будь-які 

акти корупції. Вони всеціло перешкоджають будь-яким подібним актам та 

борються з ними. Тому не випадково особа, яка бажає взяти участь у 

конкурсі до НПУ уперше, надає згоду на проведення спеціальної перевірки. 
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Стверджувати про вплив цього Кодексу на відбір надає нам підстави 

зміст п.1 підрозділу В. розділу I. Керівних принципів, за яким першочергове 

значення при підтриманні правопорядку слід надавати відбору посадових 

осіб.  

Наступною підгрупою міжнародних стандартів є такі, що 

безпосередньо діють у галузі відбору до поліції, а саме:  

 - відповідність цілям поліції особистої кваліфікації та досвіду 

кандидата (п. 22 розділу IV додатку до Кодексу етики). По суті даного 

положення в основу відбору має бути покладена особиста кваліфікація та 

досвід кандидата, які повинні відповідати цілям поліції. Проте системний 

аналіз змісту спеціального закону [99] та нормативно-правових актів про 

відбір до НПУ не виявив норму, яка б прямо конкретизувала зв’язок 

особистої кваліфікації та досвіду кандидата з метою НПУ, яка закріплена у 

цьому законі (ч. 1 ст. 1 [99]), відповідно до якої поліція служить суспільству. 

На нашу думку, буде природним, якщо даний зв’язок передбачити у чинному 

законодавстві.  

- належні процедури відбору та врахування моральних, психологічних 

та фізичних якостей кандидата (п. 18 Основних принципів). Уряди і 

правоохоронні органи забезпечують, щоб усі посадові особи з підтримання 

правопорядку відбиралися за допомогою належних процедур відбору, 

володіли відповідними моральними, психологічними та фізичними якостями 

для ефективного виконання своїх функцій. 

З’ясування рівня володіння названими якостями передбачено 

спеціальним законом (ст.ст. 50 та 61 [99]), а його порядок частково 

регламентовано законом, як то у випадку зі спеціальною перевіркою, та 

конкретизовано у підзаконних нормативно-правових актах. Однак на 

практиці, станом на 01.01.2016, приміром, не відшукати на сайті МВС 

України чи НПУ переліку питань, як це зроблено для кандидатів на державну 

службу. А це вже знову може свідчити про нерівні умови права рівного 

доступу до державної служби, яке встановлено п. с) ст. 25 вищевказаного 
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пакту ООН про громадянські і політичні права. Також, не є оприлюдненою 

інформація про розробку методик відбору до НПУ, за винятком 

психологічного тестування. 

- об’єктивні критерії відбору (п. 22 підрозд. B розд. IV 

Пояснювального меморандуму Кодексу етики). Такими критеріями відбору 

мають бути, наприклад, компетентність чи досвід. 

Подібні критерії ґрунтуються на положеннях спеціального закону 

(ст. 49 [99]), чого не можна сказати про розсудливість, відкритість, зрілість та 

інші перелічені вище критерії, що, як і співбесіда, має закріплюватись 

законом. 

 - прозорість процесу відбору (п. 116 Настанови ОБСЕ). Досягнення 

прозорості можливе шляхом залучення до нього службових комісій або 

цивільного нагляду, що можуть поставити під сумнів чи підтвердити 

прозорість його результатів, що відсутнє у чинному законодавстві. Однак 

існують можливості захисту, передбачені адміністративним судочинством чи 

у порядку оскарження звернень громадян.  

 - непідкупність, високий рівень чесності, етичних норм і досвіду 

майбутніх поліцейських (п. с) ст. 3 Протоколу Інтерполу). Системний аналіз 

змісту цього документа дозволяє говорити про наведене як принцип, який 

реалізується у використанні неупередженого уповноважених органів для 

відбору та системи відбору, заснованої на чесності, відкритості і 

продуктивності. Їх інститут вже почав діяти в Україні, але, нажаль, він ще не 

задіяний для тих, хто приймається на службу в НПУ уперше, про що свідчить 

вакуум інформації на сайтах ГУНП чи ДП ГУНП МВС України. 

 - рівень терпимості (п. 24 розділу ІІІ додатку до пояснювального 

меморандуму Кодексу етики). Особа, яка визнана судом винною в тяжкому 

злочині, не може служити в поліції. Поряд із цим має бути вибір у 

встановленні рівня терпимості, з яким треба підходити до злочинів, які не 

належать до категорії тяжких. 

В Україні закріплено подібні обмеження, за якими не може бути 
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поліцейським: особа, засуджена за умисне вчинення тяжкого та особливо 

тяжкого злочину, у тому числі судимість якої погашена чи знята у 

визначеному законом порядку; особа, яка має непогашену або не зняту 

судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої (ч. 2 ст. 61 [99]). Однак, з 

огляду на останню підставу рівень терпимості до злочинів в Україні є 

завищеним; 

 - ex-officio або повноваження держави на активний пошук фактів з 

минулого (абз. 2 п. 25 розділу ІІІ додатку до пояснювального меморандуму 

Кодексу етики). Так звана необхідна перевірка кандидатур підкреслює, що 

орган, який займається набором, уповноважений вживати ініціативи з 

активного пошуку для з’ясування фактів з минулого кандидатів. Порівняно з 

державами, де публічні реєстри і, зокрема, кримінальні обліки постійно 

оновлюються і легко доступні, важче дотримуватися цієї вимоги в тих 

державах, де публічна адміністрація та, зокрема, система кримінальної 

юстиції недостатньо розвинулась або в державах, які постраждали від 

катастроф або війн. 

 Дозвіл на активний пошук фактів з минулого передбачено і для НПУ 

(ч. 3 ст. 50, ч. 3 ст. 54 [99]), а також підзаконними нормативно-правовими 

актами [314; 408]. Проте в умовах реформи та зростання злочинності, а також 

з урахуванням темпів формування публічних реєстрів доцільно перевіряти у 

максимально стислі строки ще при поданні документів на конкурс, що могло 

б тоді стати умовою недопущення до участі в ньому. 

- спрямованість на помірковане досягнення представництва в поліції 

всього суспільства, у т.ч. етнічних меншин (абз. 3-5 п.25 розділу ІІІ додатку 

до пояснювального меморандуму Кодексу етики, розділ ІІ Рекомендацій 

ОБСЕ з поліцейської діяльності). Жінки в поліції представлені недостатньо, і 

це ще особливо очевидніше на вищих керівних посадах і званнях, ніж на 

базових рівнях. Те саме зазвичай спостерігається і щодо представництва 

меншин, включаючи етнічні. Можна припустити, якщо поліція 

відображатиме різноманітність суспільства, то відносини між поліцією і 
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населенням поліпшаться, що може підсилити підтримку поліції з боку 

населення. Заходи, спрямовані на підтримку меншин та досягнення 

представництва в поліції всього суспільства, варто здійснювати в розумному 

темпі з недопущенням зниження існуючих стандартів відповідності службі. 

Попри прийняття галузевих законів [101; 117; 119], закріплення 

принципів гендерної рівності (ч. 1 ст. 49 [99]) та представництва 

національних меншин, що рекомендовано у вигляді квотування на 

міжнародному рівні та запропоновано рядом учених [204], питома вага жінок 

на службі в поліції, як і 5 років тому при міліції [156, c. 1], є низькою, а квоти 

відсутні. 

Отже, на думку авторів розглянутих стандартів, виходить, що суто на 

теоретичному рівні за наявності критеріїв неупереджений орган в 

неупередженій системі відбору визначить завдатки для неупередженого 

поліцейського.  

Повчальним для вітчизняного інституту контролю є алгоритм 

виявлення упередженості, який пропонує ООН. Цією організацією 2010 року 

видано посібник «Робота поліції» з оцінки системи кримінального 

судочинства, де рекомендується при оцінці питання добропорядності при 

відборі до поліції вивчати такі питання: Які є процедури відбору осіб, що 

бажають вступити на службу в поліцію? Хто проводить такий відбір? Чи 

забезпечується широке інформування громадськості про вакансії в поліції і 

чи передбачається можливість вступу на службу для представників всіх 

верств населення? Чи засновано набір персоналу на проведенні об’єктивної 

оцінки і співбесіди? Яким освітнім або іншим стандартам повинен 

відповідати кандидат, для того щоб стати співробітником поліції? Які вимоги 

пред’являються до його фізичних даних? Здійснимі чи встановлені вимоги 

для всіх етнічних груп і меншин? Чи є система прийому однорівнева, що 

передбачає надходження на посаду нижчого рангу, або офіцери можуть 

надійти на посади вищого рангу, відповідні більш високому становищу в 

службовій ієрархії? Які навички або досвід дозволяють отримати посаду 
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більш високого рівня? Які процедури застосовуються з метою підтримки 

кандидатів з недостатньо представлених груп населення та створення 

відповідних стимулів? Чи пропонується колишнім військовослужбовцям 

влаштуватися на роботу в поліції на автоматичній основі? Чи проводиться 

перевірка благонадійності кандидатів до їх прийому на службу, хто і яким 

чином її здійснює? Чи проводиться перевірка біографічних даних кандидатів, 

включаючи відомості про можливу злочинну діяльність? Чи є ознаки того, 

що від кандидатів вимагають внесення певної суми або виплати винагороди в 

тій чи іншій формі за надання їм можливості вступити на службу в поліцію? 

Чи є ознаки того, що прийом на службу в поліцію здійснюється на основі 

особистих або сімейних зв’язків, а не на основі здібностей кандидатів? [74, 

c. 12-13]. 

Слід зазначити, що, як стандарти, так і міжнародні акти можна 

виділяти і за іншими ознаками, а саме за: ступенем обов’язковості – 

обов’язкові та рекомендовані; автором – ПАРЄ, ООН, ОБСЄ, Інтерпол і т.д.; 

належністю до державного сектору – державні та громадські, або ж до 

професійних інтересів – поліцейські та не поліцейські; і т.п. 

Таким чином, компаративіський підхід дозволяє говорити про те, що в 

основному стандарти відбору у різній мірі відображені в національному 

законодавстві на рівні матеріальних норм, а напрямками їх удосконалення є 

подальша процесуальна регламентація.  

На завершення розгляду міжнародних стандартів відбору до поліції 

слід зупинитись на їх зв’язку з моделлю поліції та моделлю відбору до неї як 

явищах, що також будуються на стандартах.  

На критичну думку І.В. Зозулі у реформуванні ОВС України доцільно 

визначити модель поліцейської організації, властиву відповідній наближеній 

до нас правовій сімї [129]. З огляду на наведені ним аргументи у 

законодавстві та адміністративно-правовій науці наразі можна точніше 

говорити про європейський рух до створення поліцейської організації, аніж 

про зразок чи модель. 
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За аналогією позиції даного автора ми вважаємо, що у нашому випадку 

спочатку доцільно визначитись у питані про бажані стандарти відбору в 

поліцію, визначати, про який рівень (міжнародних чи європейських) зразків 

потрібно вести мову, зразки країни якої системи права є більш наближеними 

до нас і т.п. Врешті-решт при глибшому розгляді питання про модель відбору 

до поліції маємо також ідентифікувати різновиди бажаної моделі поліції – 

централізованої, децентралізованої (фрагментарної) чи інтегрованої 

(змішаної) [284, c. 11]; державної чи муніципальної поліції, а якщо все ж таки 

муніципальної, то, якої європейської чи американської [329]? Адже залежно 

від моделі поліції є певні особливості, але більш універсальний характер 

матимуть демократичні міжнародні стандарти. Наведеним колом питань ми 

хочемо підкреслити лише те, що модель поліції є фундаментальним 

питанням, стосовно якого питання про відбір є прикладним. Тільки після 

визначення моделі поліції проявиться, наприклад, сутність та варіативність 

застосування конкурсних, контрактних, дискреційних, виборних основ 

відбору до поліції.  

Можливо, дехто логічно заперечуватиме факт відсутності моделі 

відбору до поліції, аргументуючи свою позицію тим, що внаслідок 

нетривалого часу найактивніших ніж за всі попередні роки реформаторських 

дій говорити про отримання сформованої моделі поки недоцільно. Більше 

того, практика ОВС знає приклади впровадження стандартів управління 

якістю та має підзаконні нормативно-правові акти у сфері відбору до поліції, 

про що вже йшлося у розділі 1 нашого дослідження. Проте, якщо і 

погодитись з таким твердженням, то все одно очікуваний результат є наразі, 

на нашу думку, більш настановний, а ніж розроблений у процесуальному 

плані. І тому знаходимо ряд таких пояснень.  

По-перше, очікувана модель відбору частково закріплена у 

законодавстві (розд. VI [99]), а стандарт продекламовано у ньому ([352]) без 

конкретного посилання на міжнародно-правовий стандарт.  

По-друге, до сьогодні одностайно не вирішено питання щодо 
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міжнародних стандартів поліції, що саме впроваджувати – консервативні 

підвалини чи вже удосконаленні базові засади поліцейської діяльності? 

По-третє, у світі міжнародні стандарти відбору майбутніх 

поліцейських поки що знаходяться в стадії обговорення і розробки, 

переплітаючись із стандартами у царині прав людини та професійними 

стандартами діяльності поліції окремих держав. Умови цивілізованого життя, 

крім традиційних вимог до знань, умінь, фізичної та психологічної 

підготовки, висувають нові визнані демократичним світом обов’язкові 

вимоги, що пред’являються до сучасних поліцейських. Такою вимогою, 

наприклад, є люстраційні або антикорупційні вимоги або розуміння 

соціальних та культурних проблем і місцевих умов. Тобто це явище є 

динамічне і не завжди синхронно відбуваються зміни у правовому полі 

відбору до НПУ, як це стосується останньої вимоги з трьох прикладів.  

По-четверте, міжнародні стандарти, що не мають обов’язкової 

юридичної сили, але мають значний вплив на модель поліції, не увійшли у 

правове поле НПУ.  

У зв’язку з останніми двома тезами слід детальніше зупинитись на 

управлінні якістю в державній службі або так званому ДСТУ ІSO 9000 [70, 

с. 26-32], а також його ролі для соціально-орієнтованого проактивного 

(попереджувального) менеджменту в поліції [21, с. 47-48].  

Відомо, що фундаментальна ідея впровадження політики якості в 

державному управлінні – це використання державними установами 

раціональних та ефективних методів бізнесу, яка є відображенням сучасної 

тенденції розвитку державного управління багатьох демократичних країн. 

Державні установи позиціонуються як такі, що надають послуги населенню, 

яке є клієнтом. А тому, у зв’язку з тим що поліція є державним органом, ця 

політика стосується її роботи. 

Із отриманням після Другої світової війни світового визнання системи 

управління якістю виробництва продукції подібні погляди поширилися на 

сферу послуг, отримавши назву філософії загального управління якістю 
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(Total Quality Management), яка поширювалася й у сфері державних і 

суспільних послуг, у т.ч. на правоохоронну діяльність [39, c. 174-175]. 

Останню версію цієї філософії називають сукупністю стандартів ISO 9000.  

Існують деякі технологічні особливості, а також різна ступінь повноти 

реалізації концепції TQM в поліцейських структурах. Однак уся цивілізована 

поліція керуються спільною ідеологією таких перетворень [39, с. 179]. 

У поліцейському менеджменті як споживача поліцейських послуг 

розглядають і власний персонал організації. Тому головну увагу сьогодні 

зосереджено на проблемах управління та роботи з персоналом поліцейських 

підрозділів, а також на змінах, яких зазнала система внутрішнього 

управління внаслідок орієнтації поліції на забезпечення високої якості та 

ефективності діяльності. За висновками зарубіжних дослідників, саме 

визначення й розв’язання проблем якості сформували новий поліцейський 

менеджмент, який дав принципово нові ідеї, підходи й методи діяльності 

поліції [25]. 

Прикладом власних стандартів, збудованих на якості управління, є 

Німеччина, у якій з 90-х років минулого століття упроваджують модель 

управління QMP (кваліфікаційний менеджмент поліції) – якісну модель 

удосконалення поліції в умовах європейської демократизації. Засновниками 

цієї моделі були німецькі вчені К. Баргель, Г. Шауер та Ф. Мостхаф. 

Основою цієї моделі (якісного поліцейського менеджменту) є працівник 

поліції та людина, яка має власні потреби, інтереси, мотиви [50, с. 61]. 

Наразі у цій країні діють понад 28 поліцейських правил або так званих 

«Polizeidienstvorschrift» – PDV 122 – використання водометів; PDV 201 – 

навчання оперативних підрозділів; PDV 389 – безвісно зниклі особи, 

невстановлені трупи людей, невстановлені безпорадні особи; PDV 800 – 

використання телекомунікацій; PDV 810,1 – офіційні електронні засоби 

зв’язку (електронна пошта) і т.п. [452], що, по суті, нагадують інструкції та 

настанови МВС, які регламентують різні організаційні аспекти служби.  

Серед них безпосередньо відбору стосуються, наприклад, PDV 100 – 
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управління і використання поліції та PDV 300 – медична оцінка придатності 

поліції і потенціалу поліції. Так, згідно з п. 1.1 змін до PDV 300 редакції 2012 

року [486] встановлені норми про придатність кандидата за наявності 

виявлених характеристик нижче рекомендованих за умови наявності 

медичного висновку щодо придатності з огляду на це. Також у додатку 2 цих 

поліцейських сервісних правил встановлено зразок такого висновку. 

Наведені норми схожі зі змістом вітчизняних норм (пп. 1.9-1.11 та додаток 9 

[294]). 

Ідею про ДСТУ у 2008 році було підтримано і в МВС України, де на 

базі Державного науково-дослідного інституту МВС України створено 

лабораторію, яка займалася впровадженням системи управління якістю в 

діяльність органів і підрозділів внутрішніх справ [46, с. 202]. 

Хоча безпосередньо ДСТУ 9000-2005 [79] не регламентує відбір 

персоналу, але стосовно відбору як певної системи він має право на 

існування, особливо з огляду на те, що одним із принципів управління якістю 

є залучення працівників. По суті цього принципу працівники на всіх рівнях 

становлять основу організації, і їх цілковите залучення надає змогу 

використовувати їхні здібності на користь організації. 

Таким чином, адміністративно-правове забезпечення відбору до НПУ 

стає все більш трансформованим у бік демократичних міжнародних 

стандартів явищем, чого не було за історію міліції. Проте, на відміну від 

матеріальних норм права відбору до поліції, які повніше відображені у 

вітчизняному законодавстві, правова регламентація процесуального порядку 

відбору до неї або відсутня, або існує частково на рівні закону чи 

підзаконного нормативно-правового акта. Автентичний відбір до поліції не 

створити, коли немає моделі поліції та зразку відбору, особливо, коли 

існуючі норми мають здебільшого рекомендаційний або прокламаційний 

характер чи не є правовими. 

Перспективними для подальшого дослідження є міжнародні документи 

громадських поліцейських організацій, а також стандарти управління якістю.  
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3.3. Досвід країн Європейського Союзу з відбору в поліцію (на 

прикладі Естонської, Латвійської та Литовської республік) 

 

В одній із останніх праць російських учених влучно наведено сучасну 

характеристику відбору в поліції закордонних країн. За їх спостереженнями, 

у країнах, де триває або пройшов перехід до концепції служіння поліції 

суспільству, зросло значення якісного відбору. 

У більшості провідних країн нині відпрацьовано технологію відбору до 

поліції з урахуванням якостей, необхідних працівнику конкретної служби. 

Відзначається перехід від бюрократичних методів підбору і підготовки 

кадрів до наукових, спираючись на аналіз змісту роботи поліцейського. Для 

аналізу поліцейські установи та організації звертаються в наукові центри або 

приватні фірми. Матеріал для моделей якостей отримується методами 

спостереження, інтерв’ювання, опитування, аналізу конкретних ситуацій, а 

також результатів роботи. Визначаються універсальні функції, властиві 

багатьом спеціальностям, виділяються пріоритетні завдання, професійні дії 

(здійснення арешту, розслідування злочину і правопорушення, припинення 

сімейного конфлікту, надання показань у суді, дії в критичних ситуаціях та 

ін.) [284, с. 304-305]. 

Щоб залучити на службу в поліцію і в освітні поліцейські установи 

кандидатів, які відповідають вимогам майбутньої професії, в західних 

країнах велика увага приділяється пошуку ефективних способів формування 

майбутнього контингенту учнів. Це, наприклад, цілеспрямована 

профорієнтація молоді з проведенням широких рекламних кампаній, днів 

відкритих дверей в освітніх поліцейських установах, використання Інтернету 

та ЗМІ, створення спеціалізованих молодіжних загонів сприяння поліції і т.д 

[284, с. 304-305]. 

Для залучення на службу в поліцію освічених людей проводиться 

політика створення іміджу поліції та підвищення її престижу. Це стає 
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важливим фактором, що сприяє успіху вирішення завдань поліцією, але 

водночас і поліпшенню її якісного складу. Виникає можливість відбирати 

кращих із кращих, що згодом забезпечує і успішність освітнього процесу 

[284, с. 304-305]. 

У розвинених демократичних державах діє ретельно продумана і добре 

налагоджена процедура рекрутування (набору, тобто залучення кандидатів на 

службу) і селекції (відбору – recruitment and selection) в освітні установи і 

навчальні центри. При цьому заявники проходять ніби через два «решета» 

вимог: мінімальні стандарти і конкурсний професійний відбір [284, с. 304-

305]. 

Мінімальні стандарти – це відповідність основним вимогам: 

громадянство, місце проживання, вік, освіта, фізичні дані, відсутність 

судимостей, вміння працювати на комп’ютері, хороший зір, наявність 

водійських прав, вміння плавати та ін. [284, с. 304-305]. 

Конкурсний професійний відбір включає етапи, які можуть складатися 

із таких процедур: попередня співбесіда; перевірка відомостей про 

кандидата, вивчення й аналіз інформації, що міститься в особовій справі; 

поліграфічне дослідження; психологічне тестування; медичний огляд; 

перевірка фізичної підготовленості; письмові та усні іспити; заключна 

співбесіда, після якої виноситься остаточне рішення про придатність 

кандидата до служби в поліції [284, с. 23-24]. 

Наразі вже є пропозиції вчених у частині подальшого розвитку 

конкурсної основи відбору до поліції; рівного доступу до служби в поліції 

завдяки веб-сайтам; суворої регламентації відбору та його диференціації і т.п. 

[28]. 

Проблеми відбору до поліції є пріоритетними напрямками публікацій, 

виданих у США ітак званих старих країнах ЄС [157, с. 20]. У зв’язку з тим 

що процеси, які відбуваються в поліції багатьох країн світу, є актуальними 

для Національної поліції в Україні [192, c. 24], у нас приділяється не менша 

увага вивченню закордонного досвіду відбору на державну службу взагалі 
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[63; 159; 181; 270; 325; 387] та до поліції, зокрема.  

Проте ми різним ступенем відмінні від більшості закордонних країн, 

якщо не за критеріями правової сім’ї чи системи права, то за історичним 

обставинами входження у різні державні утворення. Одночасно ми не 

заперечуємо напрацювання багатьох окремо взятих країн. Так, у ФРН та 

США найбільш чіткою є система критеріїв для діагностики фізичних, 

психічних, інтелектуальних та інших якостей особистості [284, с. 23-24]; в 

Канаді ґрунтовною є перевірка кандидата, адже вона проводиться з 12-

річного віку та з використанням поліграфа; у ФРН для кандидатів за рахунок 

істотного грошового утримання існує значна мотивація; у КНР про 

престижність професії свідчить найбільша кількість кандидатів у світі, а в 

Ізраїлі – високі вимоги, що пред’являються до кандидатів, обумовлені 

престижем і пошаною [15]. 

Ми вважаємо, що для України наразі є актуальним дослідження досвіду 

колишніх радянських республік, особливо тих, де вже здійснено реформу 

поліції, після якої отримано результат у вигляді підвищеної довіри населення 

[53, с. 10; 465, с. 10]. З огляду на ці обставини потенційно цікавими є 

прибалтійські держави-члени ЕС (Естонська, Латвійська та Литовська 

республіки), де, окрім іншого, «спостерігається кардинальне оновлення 

кадрової політики і покращення взаємовідносин з населенням» [418, c. 4], а 

поліція, як і в Україні, перебуває у складі МВС. 

Сьогодні їх загальною рисою є те, що «підготовка та перепідготовка 

кадрів поліції в Литві, Латвії та Естонії здійснюється в основному на базі 

спеціальних поліцейських шкіл, до яких приймають осіб, що пройшли 

відповідний відбір і придатні за своїми діловими та фізичними якостями і 

станом здоров’я (у тому числі фізичного і психічного) до поліцейської 

служби. Відбір кандидатів на навчання здійснюється на конкурсній основі» 

[418, с. 14].  

До того ж, в історичному, суспільно-політичному та військовому плані у 

пропонованих до розгляду країнах є не менше спільного. Після розпаду СРСР 
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Україною підписано різного роду міжнародні документи з Латвійською, 

Литовською та Естонською республіками, а точніше 328, 366 та 321 відповідно 

[83]. Також є приклади не лише спільного членства у міжнародних організаціях, 

але й у геополітичних утвореннях, як-то Балто-Чорноморський союз [225], не 

кажучи про системи колективної безпеки – спільна українсько-польсько-

литовська бригада «УкрПолЛитБриг» [403] і т.п. 

Ми маємо доповнити та більш глибше висвітлити характеристику 

відбору до поліції, де, як і в Україн,і виникала нова потреба у відборі до 

поліції як частини системи підготовки поліцейського персоналу та 

майбутньої інтеграції системи поліційної підготовки в загальноєвропейську 

систему підготовки працівників поліції. У кожній із цих країн за роки 

незалежності відбір до поліції видозмінювався по мірі того, як змінювалась 

сама система поліцейської організації, та ставав предметом досліджень 

учених-правників.  

З огляду на перелічені обставини розглянемо відбір до поліції ЕР осіб, 

які приймаються на служу вперше. 

Вивченню питань державної служби в поліції ЕР присвячено сучасні 

роботи таких естонських вчених, як Я. Мур [480], К. Нідас [481], Е. Рікен 

[488], E. Тасан [490] та ін. Їхні закордонні колеги також вивчали досвід 

відбору до поліції, надаючи сучасну характеристику. У цьому сенсі за 

результатами дослідження Є.В. Машугіної, яка, проаналізувавши сучасний 

стан кадрового та матеріального забезпечення діяльності поліції ЕР, дійшла 

висновку, що керівництво поліції цієї держави вважає комплектування 

особового складу поліції одним із пріоритетів. В результаті проведених 

реформ в країні значно зріс престиж поліцейської служби, і в даний час 

кадрові підрозділи поліції мають можливість не набирати, а відбирати 

кандидатів [210, с. 141-142]. 

Аналіз законодавства ЕР дозволив стверджувати про те, що після 

чергових реформ лише 2010 року відбір до поліції остаточно видозмінився і 

став майже зовсім не схожим на радянський чи український. Головна різниця 
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тепер полягає у запровадженні трьохрівневої системи професійної 

поліцейської освіти, де перша сходинка є визначальною для вступу на 

службу в поліцію. Тобто спочатку потрібно пройти відбір на професійне 

навчання, селекцію через нього протягом двох років і лише після цього 

можна приступити до роботи патрульного або продовжити додаткове 

навчання чи отримати прикладну вищу освіту [454]. Іншими словами, тепер в 

ЕР в поліцію можна потрапити через відбір на патрульного поліцейського. А 

тому, як і в Україні, існує своєрідний порядок прийняття на службу вперше.  

Політика відбору ґрунтується на конкурсній основі (за винятком однієї 

категорії посадовців) із укладанням контракту, а відбір поліцейських 

відбувається через відомчі навчальні заклади та Бюро персоналу на місцях.  

Рівень нормативно-правового забезпечення відбору до поліції в ЕР має 

схожу з Україною структуру. Нормативно-правовою основою відбору, окрім 

Конституції ЕР від 28.06.1992, де встановлено рівне право на зайняття посад 

в державних установах (ст.ст. 9, 29 та 30 [176]), є Закони ЕР від 06.05.2009 

«Про поліцію та прикордонну охорону» [491], 13.06.2012 «Про публічну 

службу» [446], Процедури найму та відбору посадових осіб від 19.12.2012 

№ 113 [444], а також інші підзаконні нормативно-правові акти. При цьому 

останній з перелічених законів до поліцейських застосовується з 

особливостями, передбаченими спеціальними законами [460, c. 16], яким є 

вже згаданий закон [491]. На відміну від аналогу українського закону у 

ньому не відведено місця для норм про відбір чи добір у поліцію, а відповідні 

норми є у главі 2 іншого закону [446], що пояснюється його загальним 

характером. 

Як і в Україні, в ЕР встановлено ряд вимог до поліцейського, що 

містяться у наведених нормативно-правових актах, які ставляться до 

кандидата. Визначено, що поліцейський – це особа з відповідною 

спеціальною або прикладною освітою, що перебуває на публічній службі в 

поліції (ч. 1 ст. 33 [491]). Поліцейський, як і в Україні, не може бути членом 

політичної партії.  
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Звертає на себе увагу норма права, яка відсутня в законодавстві 

України, а саме про те, що кандидату потрібно бути готовим до того, що під 

час служби в поліції будуть відібрані його відбитки пальців та зразки ДНК. 

Цю новелу можна потенційно розглядати на предмет впровадження з огляду 

на питання безпеки особового складу, що особливо актуально в умовах АТО. 

Трьохрівнева особливість поліцейської освіти визначила віковий ценз, 

який вище ніж в Україні. Так, відбір здійснюється з числа осіб, які досягли 19-

річного віку, є громадянами ЕР, правосуб’єктні, володіють естонською мовою, 

мають середню освіту, відповідають медичним та професійним вимогам. 

На службу можуть бути прийняті особи, які відповідають професійним 

вимогам придатності, в т.ч. освітнім, що пройшли процедуру перевірки. При 

цьому перевірка деякої інформації – це право роботодавця і йому в цьому 

випадку дозволено зібрати інформацію, наприклад, про сім’ю, перевірити її 

на судимість або навіть за приватними базами даних. 

Кандидат на службу в поліції має надавати необхідну інформацію, щоб 

оцінити придатність його до служби (ст. 42 [491]). Крім того, на відміну від 

України, в ЕР кандидатом надається персональна інформація про родину та 

рідних (батьки, сестра, брат, діти, чоловік або дружина, колишній чоловік або 

дружина) та необхідна контактна інформація. 

Цікавим є той факт, що як і в Україні, на законодавчому рівні окремо і 

встановлені детальні підстави неприйняття на службу кандидата, які 

щоправда, по суті, дещо різняться: судимість за умисний злочин незалежно 

від її погашення; покарання, пов’язане з позбавленням волі, незалежно від 

погашення судимості; статус підозрюваного або обвинуваченого в 

кримінальному судочинстві; дисциплінарний проступок на державній службі 

та притягнення до відповідальності за нього протягом року; отримання, 

наприклад, пенсії або заробітної плати в державі – не членах Європейської 

економічної зони, Швейцарської конфедерації або країнах, що не належить 

до країн Північноатлантичного договору; допущення порушення Закону про 

боротьбу з корупцією; недієздатність; незадовільний стан здоров’я; надання 
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неправдивих відомостей або приховування відповідної інформації. 

Крім цих підстав, є підстави, перелічені у Законі ЕР від 13.06.2012 

«Про публічну службу», наприклад, ймовірне пряме підпорядкування 

батькам і т.п. (ст. 15 [446]). 

Маємо відмітити, що за аналогією з Україною кандидату з числа 

цивільних осіб для отримання освіти за спеціальністю «Патрульна поліція» 

необхідно мати середню освіту й естонське громадянство, а також надати 

документи, що засвідчують громадянство, освіту, посвідчення водія, 

категорії В (якщо є), 2 фотографії 3 на 4 см., а також заповнений формуляр на 

вступ. Після цього відбувається перевірка документів, медичний відбір, а 

також складається рейтинг і за умови входження в нього – співбесіда [494]. 

На наш погляд, зручним є сервісне рішення подачі в академію МВС 

документів через поліцію або он-лайн за допомогою системи SAIS, 

функціонування якої підтримує Міністерство освіти та науки ЕР [442].  

При цьому завдяки цій системі можна спробувати вступити на дві 

спеціальності, наприклад, по лінії поліції або прикордонної охорони. 

Кандидата очікує тестування з естонської мови та фізичної підготовки, 

де встановлено порогові значення, а також співбесіда. У ряді випадків до 

уваги також беруться оцінки зі шкільного атестата. 

Статус набору й оцінки можна перевіряти через Інтернет за допомогою 

системи SAIS. Для повідомлень використовується електронна пошта.  

Якщо після конкурсу кандидат ознайомився з результатами, але не 

підтвердив протягом трьох днів бажання навчатися, то він буде виключений 

зі списку вступників [212]. 

Впровадження подібної системи у нас потребує розбудови 

законодавства та відповідних стандартів, як це зроблено в ЕР [453, с. 12-15].  

Про зарахування на службу приймається адміністративний акт, який 

повинен містити, принаймні, таку інформацію: прізвище та ім’я, особистий 

код; назва підрозділу; напрямок роботи; посаду; правові підстави 

зарахування; зарплата і бонуси; дата зарахування; термін призначення; 
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випробувальний термін; зайнятість; тривалість служби; можливість 

оскарження. 

Слід відмітити, що поряд із наведеним порядком та вимогами для 

кожної посади встановлені відповідні професійні вимоги, які з’ясовуються 

під час співбесіди та інтерв’ю. Так, встановлено такі вимоги до особистих 

якостей, що впливають на виконання обов’язків поліцейського: лояльність до 

влади, чесність та законослухняність; здатність стабільно та ефективно 

працювати в умовах навантаження, знання командної роботи; сумлінне 

виконання рішень та відповідальність, вміння самостійно приймати рішення, 

здатність передбачити його наслідки та нести за нього відповідальність; 

аналіз та синтез головного та другорядного, вміння вирішувати проблему; 

хороші комунікативні навички [476].  

На завершення розгляду відбору до поліції ЕР доцільно зауважити, що 

не варто плутати службу помічників поліцейських зі службою в поліції, яка 

не віднесена до державної служби, хоча з даного приводу серед латвійських 

юристів-науковців та практиків триває дискусія [481, с. 27-34]. У цьому 

контексті привертає на себе увагу той факт, що середовище помічників 

поліцейських є привабливим для профорієнтаційної роботи. 

Враховуючи те, що служба в поліції є публічною службою, то всі 

спори, пов’язані з відбором на неї, як і Україні, розглядаються в 

адміністративному суді (р. 3 гл. 1 ч. 1 [456]). 

В ЛР питаннями служби в поліції займаються наразі такі вчені 

А. Хаджикадунікс, М. Шувалія, Я. Байрактаревикс [455], Е. Мезіунас [479], 

А. Хоміча [457] та ін. 

Концепцією розвитку національної поліції від 06.04.2016 № 248 

основним ресурсом поліції визнано мотивований і професійний персонал 

[484]. Зокрема, при характеристиці сучасного стану відбору до поліції ЛР 

зазначалось про виявлені проблеми після низки скорочень та реформ, які 

пов’язані з ним: неконкурентна оплата праці; зниження і відсутність 

відповідних державних гарантій; обмежені можливості для вибору 
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кандидатів; відтік професійно досвідченого та кваліфікованого персоналу; 

неадекватна мотивація.  

Зокрема, на практиці кандидати часто не проходять навіть початковий 

етап відбору. Причини відмови від кандидатів – недостатня фізична 

придатність, а також виявлення інформації про відповідні адміністративні 

покарання. Наприклад, 2012 року під час відбору коледжем Національної 

поліції кандидатів на навчання з професійної підготовки «Робота поліції» 429 

кандидатів подали заявки, з них 130, або 30 %, визнано такими, що не 

пройшли за станом здоров’я. Це частково пояснюється станом здоров’я 

населення в цілому. До того ж, ряд медико-санітарних умов дещо завищені. 

Із числа непридатних за станом здоров’я 54% мали проблеми із зором. 

Проте, якщо минуле із правопорушеннями може бути віднесено до так 

званого природного відсіву, то низька мотивація потребує посилення роботи 

у цьому напрямку. Наприклад, у 2012 році у розділі «Робота» на сайті 

Державної поліції штату розміщувалось оголошення про 135 вакансій, але й 

у першому півріччі наступного року їхня кількість маже не змінилась і 

збільшилась до 137-и.  

Аналіз законодавства ЛР вказує на те, що після реформ відбір до 

поліції більше наближений до ЕР, де необхідно пройти відбір до навчального 

закладу, в основу якого покладено конкурс, який проводить оціночна комісія. 

Здійснення кадрової політики, комплектування адміністративного персоналу 

поліції й облік персоналу є однією з функцій Державного поліцейського 

центрального штабу. 

На даний час відбір безпосередньо здійснюється відповідно до Закону 

ЛР від 30.06.2006 «Про проходження служби посадовими особами зі 

спеціальними званнями в МВС та Пенітенціарній адміністрації» [474], на 

виконання якого постановою Державної поліції від 14.03.2012 № 5 прийнято 

«Настанову з процедур відбору та прийняття на службу кандидатів в 

Державну поліцію». Згідно з нею є два послідовних етапи відбору до поліції: 

відбір кандидатів для першого етапу відділом управління людськими 
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ресурсами, який перевіряє відповідність кандидатів мінімальним 

технічним вимогам і сам відбір кандидатів; другий, або конкурсний етап, де 

оцінювальний комітет на основі поданих документів та оцінки придатності 

кандидату виносить одну з рекомендацій – прийняти або відхилити. 

Взагалі, нормативно-правовою та нормативною основою відбору в 

поліцію є Державна Конституція від 15.10.1998 (ст. 101) [493], Закони ЛР від 

04.06.1991 «Про поліцію» [475], 20.06.2001 «Про працю» [448], 09.05.2002 

«Про конфлікт інтересів державних посадових осіб» [483], 30.06.2006 «Про 

проходження служби посадовими особами зі спеціальними званнями в МВС 

та Пенітенціарній адміністрації» [474], «Положення про порядок перевірки 

стану здоров’я та психологічного стану у осіб МВС та Пенітенціарної служби, 

які мають спеціальні звання та кандидатів на них», затверджене Кабінетом 

Міністрів ЛР від 21.11.2006 № 970 [478], а також інші підзаконні нормативно-

правові акти та нормативні акти Державної поліції. В останньому випадку це 

«Порядок організації проходження служби посадовими службами зі 

спеціальними званнями», затверджений 13.06.2008 за № 10. 

З урахуванням вирішальної ролі Державної поліції щодо громадської 

безпеки і загального розвитку, вимоги, що пред’являються до кандидата, 

викладено в спеціальному законі [475]. Вимоги різняться залежності від 

підпорядкування поліції. Так, даний закон доволі лаконічно визначив, що 

поліцейський – це особа, яка обіймає посаду в Державній поліції або Поліції 

безпеки з присвоєним спеціальним рангом. При цьому він більш конкретизує 

вимоги до майбутнього поліцейського, якщо він є муніципальним або 

портовим, – громадянин Латвійської Республіки, не судимий (незалежно від 

погашення судимості або відбування покарання чи амністії), що не 

притягався до кримінальної відповідальності за злочин, за винятком 

припинення кримінальної справи за визначеними законом мотивів, має 

середню освіту (ст.ст. 21 та 21 1 [475]). 

Вимоги та порядок прийняття на службу поліцейського Державної 

поліції конкретизовано у Законі ЛР від 30.06.2006 «Про проходження служби 
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посадовими особами зі спеціальними званнями в МВС та Пенітенціарній 

адміністрації» [474]. 

У вимог є мінімальний поріг, а саме: громадянство ЛР, фізична 

підготовка, придатність за станом здоров’я, у т.ч. психічного та фізичного, 

характеристики якого визначаються Кабінетом Міністрів ЛР, відсутність 

судимостей, в т.ч. погашених, непритягнення до кримінальної 

відповідальності за злочин, за винятком припинення кримінальної справи за 

визначеними законом мотивів, дієздатність. 

Цим же законом встановлено додаткові вимоги, як-то вік з 18 до 40 

років, середня освіта, вільне володіння латиською мовою в обсязі, 

необхідному для професійного виконання завдань, кандидат не був 

звільнений з МВС через дисциплінарне стягнення чи вихід на пенсію.  

Проте керівник Державної поліції вправі приймати на службу особу 

старше 40 років з досвідом роботи в МВС не менше 10 років, якщо це 

викликано необхідністю служби. 

Як і в Україні однією з вимог є відсутність матримоніальної чи кровної 

спорідненості із майбутнім безпосереднім керівником, що визначено у ст. 7 

Закону ЛР від 07.09.2000 «Про державну цивільну службу» [472]. 

Особа, яка бажає вступити на службу, зобов’язана: подати 

документ, що засвідчує особу; подати документи, що підтверджують освіту і 

сертифікат на знання мови; документи від лікарів про невживання наркотиків 

чи алкоголю, а також про відсутність психічних захворювань або 

поведінкових розладів та проведені щеплення.  

Для оцінки відповідності загальним вимогам кандидата утворюється 

комісія. Проводиться перевірка фізичної підготовки. Для перевірки стану 

здоров’я і психологічних особливостей діє відповідна медична комісія, 

діяльність якої визначає Кабінет Міністрів ЛР.  

Наприклад, відповідно до названого вище Положення про порядок 

перевірки стану здоров’я та психологічного стану в осіб МВС та 

Пенітенціарної служби, які мають спеціальні звання, та кандидатів на них, з 



172 

метою оцінки кандидата відповідна посадова особа Державної поліції 

оформляє у двох примірниках направлення Центральної медичної експертної 

комісії МВС, яка проводить вивчення медико-санітарних та психологічних 

характеристик кандидата та порівнює їх із загальними вимогами до посади та 

додатковими вимогами до роботи.  

Як і в Україні передбачено оскарження рішень подібних комісій. Якщо 

кандидат не погоджується з комісією, то він має право звернутися до її 

голови з проханням на перегляд висновку. Голова комісії оцінює 

обґрунтованість експертного висновку та в разі потреби направляє 

кандидатів для проведення подальших досліджень або до фахівця за 

консультацією. Після отримання необхідної інформації питання виноситься 

на раду фахівців і експертів.  

Проте звертає на себе увагу норма про право кандидата звернутись до 

комісії для ознайомлення з висновками та навіть отримати пояснення, чого в 

останньому випадку немає в наказі МВС України від 06.02.2001 № 85. 

Слід відрізняти вивчення психічного стану кандидата від дослідження 

його психологічного стану, або психологічний відбір, що проводиться 

відповідно до постанови Державної поліції від 14.03.2012 № 5. 

Психологічний відбір, з огляду на специфічність поліції, має вирішальне 

значення, оскільки він дозволяє визначити інтелектуальний потенціал 

людини (вимірюється увага, мислення, особливості обсягу пам’яті), а також 

особистісні якості (навички комунікації і співпраці, емоційна сфера 

характеризації, стійкість до стресу і конфліктів і т.п.).  

У ЛР безпосереднє законодавче регулювання використання поліграфа 

відсутнє за винятком кримінального процесу. Опитування за його допомогою 

ґрунтується на нормативній базі організації, представник якої проводить 

процедуру. Проте Закон ЛР від 20.06.2001 «Про працю» надає право 

працедавцю збирати персональні данні на кандидата та проводити його 

опитування з метою оцінки його придатності за певних обмежень за 

наявності добровільної згоди (ст.ст. 33, 35, 36 та 46 [448]. Таке 
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формулювання норми в законі утворило можливість залучення 

поліграфолога. 

Як і в ЕР та в Україні кандидат, що має середню освіту та не має 

професійної підготовки, може бути відібраним на навчання в професійні 

навчальні заклади.  

Кандидат з вищою освітою непрофесійного спрямування має пройти 

шестимісячні курси початкової професійної підготовки в коледжі поліції 

[449]. В останньому випадку це обумовлено констатацією влади 

непрофесіоналізмом кандидатів на службу після реформ. Так, у січні 2013 

року Державна поліція нараховувала по штату 122 інспекторів цивільної 

поліції у справах дітей, але 98 або 80,32 % фактично виконували обов’язки. З 

огляду на специфіку роботи віддавалась перевага кандидатам, які мали вищу 

освіту в галузі педагогіки або психології, але водночас вони менш 

підготовлені за юридичним напрямком, їм бракувало базових знань про 

право [484]. 

Відбір відбувається в Національному поліцейському коледжі або 

поліцейській школі Латвійської поліцейської академії. Після року навчання 

кадет отримує середню професійну освіту і може приступити до роботи з 

початкових (рядових) посад, наприклад, поліцейського. 

Так, відповідно до cписку вакансій Державної поліції Відземського 

регіону, який підготовлено офісом з обліку персоналу та ведення облікових 

документів, станом на 29.02.2016 була вакантна посада поліцейського 

патрульного взводу управління громадського порядку. До кандидата 

ставляться вимоги відповідності вже розглянутого нами мінімального порогу 

та додаткові вимоги. Зокрема, він повинен мати професійну освіту не менше 

2 рівня кваліфікації, водійське посвідчення категорії «В», навички роботи з 

комп’ютером, 1 рік досвіду роботи в Державній поліції або інших 

правоохоронних органах [492].  

Звертає на себе увагу той факт, що у розділі «Пропозиції роботи» 

офіційного веб-сайту Державної поліції періодично публікуються 
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оголошення про вакантні посади [449], на відміну від НПУ.  

Як і в ЕР діє на добровільних засадах інститут помічників.  

Спори, пов’язані з відбором на службу, як і Україні та ЕР, 

розглядаються в адміністративному суді (ст.ст. 1 та 2 ч. А р. 1 [473]). 

 В Литовській республіці питаннями державної служби займаються 

наразі такі вчені, як А. Богданас [443], Л. Коробейнікова [464], Д. Петросіус 

[450] та ін.  

У цій країні особи, які бажають проходити службу в поліції, 

звертаються до територіального органу поліції за місцем проживання, де 

можна визначитися з навчальним закладом, заповнити або заздалегідь надати 

підготовлені документи. Цей же орган організовує: медичне обстеження 

відповідною комісією стану здоров’я на предмет придатності; перевірку 

відповідності вимогам загальної фізичної підготовки; перевірку на предмет 

наявності судового вироку, притягнення до адміністративної 

відповідальності і т.д. Примітним є те, що кожен результат з фізичної вправи 

оцінюють в балах, а не оцінках. При успішному проходженні відбору 

кандидат направляється до навчального закладу для вступу [485]. 

Політику з відбору персоналу реалізує рада персоналу Департаменту 

поліції при МВС Литовської республіки. 

Нормативно-правова база інституту відбору до поліції ґрунтується на 

Конституції Литовської Республіки від 25.10.1992 (ст. 33) [471], законах 

Литовської Республіки від 29.08.2000 «Про використання поліграфа» [468], 

17.10.2000 «Про поліцейську діяльність» [470], 29.04.2003 «Про 

затвердження статуту внутрішньої служби» [469], а також на інших 

підзаконних нормативно-правових актах. 

Аналіз законодавства цієї країни дозволяє говорити про те, що вимоги 

до кандидата обумовлюються майбутньою професією поліцейського. Так, 

поліцейський – це громадянин Литовської Республіки, який є цивільним 

службовцем поліції і державного управління (ст. 2 [470]). Отже, одна з 

перших таких вимог – це громадянство. 
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Особливістю нормативно-правової регламентації інституту відбору до 

поліції є застосування згаданого статуту, який встановив базові вимоги не 

тільки для поліцейських, але й для працівників інших органів МВС. 

За цим статутом основними вимогами, які пред’являються до особи, що 

претендує на внутрішню службу, є: громадянство Литовської Республіки та 

знання литовської мові; хороша репутація та відсутність заборон прийняття 

на службу (ст. 11 [467]), як-то непридатність за станом здоров’я; судимість за 

умисний злочин, а також судимість за ненавмисний злочин або 

правопорушення, яка не знята чи не погашена; звільнення за негативними 

мотивами (порушення правил етики, допущення проступку і т.д.) із 

державної служби, яка регламентується статутами, з посади судді, нотаріуса, 

прокурора, адвоката і т.п.; звільнення з державної служби за порушення 

дисципліни, якщо з дня звільнення не минуло 5 років; обмеження 

матримоніальної чи кровної спорідненості, люстраційні та ряд інших 

обмежень, зазначених у п. 7) ч. 1 та ч. 2 ст. 11 [567]); досягнення 18 років і не 

більше 30 років (для осіб з університетською або вищою університетською 

освітою – не більше 35 років); наявність закінченої середньої освіти; 

придатність за станом здоров’я; належна фізична форма; закінчення 

професійної школи або іншого навчального закладу чи курсів професійно-

технічних навчальних закладів. 

Даний статут у ст. 7 [467] закріплює можливість перевірки та 

направлення до професійної школи чи іншого навчального закладу.  

За загальним правилом, якщо особа не має відповідної професійної 

освіти, вона має звернутись до відділу кадрів або уповноваженого 

державного службовця (посадової особи), на якого покладено обов’язки 

управління персоналом Управління МВС, та отримати там направлення до 

відповідного профільного навчального закладу. При цьому кандидат надає 

резюме, автобіографію та інші документи. 

Після цього він проходить перевірку Центральною медичною комісією. 

На нього також чекає перевірка МВС та перевірка загальної фізичної 
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підготовки. При цьому, на відміну від України, ЕР та ЛР, на законодавчому 

рівні закріплено добровільне використання поліграфа у відборі персоналу, 

перелік якого визначено у ст. 5 [468]. В діяльності поліції це пов’язано з 

кандидатами, які мають працювати з державною таємницею, або є підстави 

вважати те, що вони приховують або надають неправдиві біографічні чи інші 

данні про себе та оточуючих (ст.ст. 5 та 15 [468]).  

Проте права кандидата відрізняються від встановлених в Україні у 

частині повторного дослідження і зведені до: відмови в будь-який час від 

дослідження або зробити перерву; знати про застосування технічних засобів, 

у т.ч. аудіо- та відеофіксації; ознайомитись із використовуваним 

обладнанням та методикою дослідження; знати остаточні результати; 

повторне протягом місяця дослідження іншими відповідними організаціями 

(ст. 9 [468]). 

У свою чергу поліцейські (Литовська школа поліції, факультет 

громадської безпеки Міколаса Ромеріса і т.д.) та інші акредитовані навчальні 

заклади на договірній основі з Департаментом поліції набирають і готують 

офіцерів поліції відповідно до процедури, встановленої програмою 

професійної підготовки. При цьому кожен навчальний заклад має ряд 

додаткових вимог залежно від специфіки майбутньої професії. Наприклад, 

встановлено спеціальні вимоги до вступників у Литовську школу поліції – це 

наявність дійсного водійського посвідчення категорії «В». Крім того, вимоги 

до стану здоров’я в згаданих навчальних закладах також відрізняються [459]. 

Як і в ЕР приділяється увага систематичному оприлюдненню 

оголошень на сайтах підрозділів, як-то штаб-квартир округів поліції [445; 

461-463; 489] чи спеціалізованих підрозділів поліції [466] тощо, що свідчить 

про доступність та прозорість інформації для кандидата. Наприклад, щоб 

стати працівником первинної ланки поліції штаб-квартири поліції 

Вільнюського округу, що забезпечує громадський порядок та надає допомогу 

людям при патрулюванні та здійсненні нагляду за дорожнім рухом, 

необхідно звернутись до відповідного фахівця цієї штаб-квартири, який 
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організує відбір та направить до Литовської школи поліції. Надаються такі 

документи: документ, що засвідчує особу та громадянство (оригінал та 

копію); документ про середню освіту (оригінал та копію); одне фото 3 на 4 

см.; свідоцтво про державне соціальне страхування (оригінал та копію); 

військовий сертифікат (оригінал та копію); водійське посвідчення (оригінал 

та копію); оригінали і копії документів про опіку чи піклування, членство в 

профспілці, звільнення із внутрішньої служби, диплом про закінчення 

університету або вищу університетську освіту і т.д. (за наявності) [487]. 

Наостанок зазначимо, що в Литовській Республіці спори щодо 

прийняття на внутрішню службу та щодо прийому до професійно-технічних 

навчальних закладів вирішуються відповідно до законодавства.  

Водночас час звертає на себе увагу технологічний рівень відбору на 

державну службу, для чого спеціально впроваджено електронний сервіс [85], 

за допомогою якого можна подати документи для участі в конкурсах, що 

використовується державними службовцям без спеціальних звань у поліції, 

де також: перелічені відеоуроки з тестування; подано інформацію про 

перевірку рівня компетентності з іноземної мови; зроблено альтернативні 

оголошення про вакантні осади; наведено зразки тестувань. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Порівняльно-правовий аналіз нормативно-правових актів надав змогу 

виявити неузгодженість відбору до НПУ з політикою НАДС та термінології, а 

іноді й нерівність умов для кандидатів. У зв’язку цим НПУ доцільно 

запозичити норми права, які б регламентували відбір до поліції в таких 

напрямках: єдиний перелік заборон прийняття на службу в НПУ та етапів 

конкурсу, узгодженого з НАДС; захист персональних даних кандидатів при 

проведенні закритого конкурсу шляхом використання кодів чи електронних 

кабінетів (досвід ГПУ та НАБУ); закріплення та тлумачення основ конкурсу, 
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особливо принципу недискримінації, розмежування відкритого та закритого 

виду конкурсу, встановлення стислих строків конкурсу та оперативної 

перевірки надісланих документів для участі в конкурсі, методологічної бази 

зразків документів, технічної фіксації конкурсу та засідань поліцейських 

комісій, алгоритму дій за відсутності автоматизованого тестування, 

спеціального порядку та строків оскарження конкурсу до центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері державної служби, вищестоящої інстанції або до суду (досвід НАБУ, 

ДМС та НАДС); електронний документообіг, у т.ч. подання заяв на участь в 

конкурсі через Інтернет (досвід МОН); користування протягом певного строку 

попередніми результатами тестування, ознайомлення з результатами 

тестування через Інтернет, зарахування до кадрового резерву (практика НПУ, 

досвід НАДС); проведення спеціальної перевірки під час конкурсу (досвід 

ГПУ); використання загальнодержавних узгоджених методик відбору (досвід 

ДСО). 

Міжнародні стандарти відбору до поліції пропонується надалі 

впроваджувати та класифікувати залежно від їх предмета та умовно зводити 

до загальних з прав людини та спеціальних або професійних. Загальними є 

такі, що встановлені для всіх людей. До спеціальних стандартів віднесемо: 

відповідність цілям поліції особистої кваліфікації та досвіду кандидата; 

належні процедури відбору та врахування моральних, психологічних та 

фізичних якостей кандидата; об’єктивні критерії відбору; прозорість процесу 

відбору; непідкупність, високий рівень чесності, етичних норм і досвіду 

майбутніх поліцейських; рівень терпимості; ex-officio або повноваження 

держави на активний пошук фактів з минулого; спрямованість на помірковане 

досягнення представництва в поліції всього суспільства, у т.ч. етнічних 

меншин. 

Найменше або неякісно чи взагалі не представлені міжнародні стандарти 

в законодавстві щодо прав людини пов’язані із принципом недискримінації 

під час конкурсу, а також професійні стандарти відповідності цілям поліції 
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особистої кваліфікації та досвіду кандидата, належних процедур відбору та 

врахування моральних, психологічних та фізичних якостей кандидата, 

об’єктивних критеріїв відбору, прозорості процесу відбору, а також ex-officio. 

Перспективними для подальшого дослідження на предмет стандартів є 

міжнародні документи громадських поліцейських організацій, а також 

стандарти управління якістю.  

Досвід країн ЄС з відбору в поліцію (на прикладі Естонської, 

Латвійської та Литовської республік) свідчить про те, що загальною рисою 

законодавства у сфері відбору до поліції цих країн є регламентація вимог, як 

до поліцейського, так і до кандидата, підстав відмови кандидату, а також 

своєрідних порядків відбору, що обов’язково включають соціальний, 

медичний та тестово-іспитовий аспект, де в останньому випадку провідну 

участь беруть як цивільні, так і професійні вищі навчальні заклади, а не 

громадські інституції, як в Україні. Значно вдосконалено оперативність 

відбору за рахунок інформаційних технологій (система SAIS, державний 

сервіс подання заяв на конкурс державними службовцями) та соціальний 

аспект відбору, що може бути прикладом для наслідування (досвід ЕР).  

На відміну від України, в ЕР та ЛР встановлено суворіші та адекватні 

підстави, вимоги та методи перевірки, де у першому випадку кандидат має 

бути готовий до відібрання відбитків пальців та зразків ДНК, а у другому – до 

проходження поліграфа (залежно від посади та перевірки компрометуючої 

інформації про кандидата). 

Приміром для наслідування може бути законодавчий досвід ЛР, де із 

підвищенням вимог до кандидата адекватно зростає механізм гарантій та 

охорони його права бути прийнятим на службу в поліцію. Цікавими є норми 

права такого змісту: відмови в будь-який час від дослідження або зробити 

перерву; знати про застосування технічних засобів, у т.ч. аудіо- та 

відеофіксації; ознайомитись із використовуваним обладнанням та методикою 

дослідження; знати остаточні результати; повторне протягом місяця 

дослідження іншими відповідними організаціями.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації запропоновано теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання – визначення змісту та особливостей адміністративно-

правового забезпечення відбору кандидатів на службу до поліції. У 

результаті дослідження сформульовано висновки, пропозиції та 

рекомендації, спрямовані на досягнення поставленої мети. Основні з них 

наведені нижче. 

1. У межах етапів формування української державності виділено 

історико-правові передумови виникнення та розвитку правового інституту 

відбору кандидатів на службу в поліцію. Появі професійного відбору на 

службу в поліцію передувала зміна матримоніальної, родоплемінної, 

релігійної спорідненості, договірних, спадкових чи класових його основ на 

наукові підходи. Відбору притаманні одноособова чи колективна форми. 

У різні етапи розвитку зазначеного інституту характерними 

передумовами ставали: 

– виникнення відбору до інституцій, які виконували поліцейські 

функції, на основі матримоніальної, родоплемінної або релігійної 

спорідненості, в одноособовій чи колегіальній формі. Поступове розширення 

основ відбору за рахунок громадянства, договорів чи захоплення влади, у 

т.ч. поліцейських функцій (зародження держави та права на теренах України, 

середина І тис. до н.е. – середина І тис. н.е.);  

– продовження використання одноособової або колегіальної форми 

відбору, розвиток, окрім матримоніальної, родової або релігійної 

спорідненості, спадкової основи, у т.ч. на підставі письмового заповіту. 

Виокремлення бажаних людських якостей для виконання поліцейських 

функцій (княжий, козацький та царський періоди, ІХ ст. – кін. ХVІІ ст.); 

– поєднання призначуваних і виборних принципів відбору із появою 

поліцейської служби. Надання переваг кастовому походженню чи 
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національності або ж скасування класових чи расових перепон. Поширення 

регламентації порядку відбору в поліцію, висунення вимог з професійної 

освіти та створення спеціалізованих органів по роботі з персоналом. При 

загостренні суспільно-політичного стану перевага надавалася професійній 

компетентності майбутніх поліцейських (періоди імперський, Центральної 

Ради та гетьманату, поч. XVIІI ст. – поч. XX ст.); 

– закріплення суворого класового характеру відбору на мілітаризованій 

основі з поступовим його послабленням. Запровадження медичного огляду, 

розвиток кадрових підрозділів, у т.ч. психологічної служби, які професійно 

займались відбором. Нормативне регулювання відносин (радянська Україна, 

з 1917 р. до 1991 р.);  

– підвищення рівня регулювання відносин з відбору до нормативно-

правового під впливом міжнародних норм та європейського вектору 

розвитку. Використання поліграфу та дискусії щодо стандартизації відбору 

(незалежна Україна, з 1991 р. до 07.11.2015).  

2. Сучасний стан відбору осіб, які вперше приймаються на службу в 

поліцію, характеризується як позитивними (оновлення законодавства з 

орієнтуванням на менеджмент, підвищення рівня регулювання до 

законодавчого, використання сучасних технологій з інших галузей наук), так 

і негативними (невідкритість та неузгодженість політики надання 

статистичної інформації про відбір, вакуум моніторингу впливу оновленого 

складу поліції на протидію правопорушенням, прорахунки практики відбору) 

рисами. 

У службах поліції, де проходив відбір, виявлено його незручність чи 

непрозорість, а щодо патрульної поліції та підрозділів протидії 

наркозлочинності – подекуди необ’єктивність та довготривалість відповідно, 

що представлено у різних формах. Типовими формами негативних випадків 

відбору стали: надмірна раптовість викликів кандидатів, неотримання 

запрошення чи результатів, запізнення надходження інформації, занадто 

стисли, затягнуті або негнучкі строки відбору, нероз’яснення причин 
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необрання, недоступність відбору до ряду служб на рівні областей, 

упереджене ставлення тощо.  

Нормативно-правове забезпечення відбору осіб, які вперше 

приймаються на службу до поліції, розглянуто як процес створення і 

підтримки уповноваженим суб’єктом в необхідних межах конструктивних 

організаційно-функціональних характеристик системи відбору осіб, які 

вперше приймаються на службу до поліції, за допомогою регулюючого 

впливу нормативно-правових засобів. В його рамках мають розбудовуватись 

матеріальні та процесуальні норм права з інформаційно-правового 

забезпечення конкурсу і його етапів, моніторингу реформи системи відбору 

до поліції, запровадження відкритої статистичної звітності щодо впливу змін 

тощо.  

3. Відбір осіб, які вперше приймаються на службу в поліцію, – це одна 

із функціональних складових процесу, що передує добору в поліцію, яка 

полягає у виділенні протягом нетривалого часу компетентною інституцією із 

загальної кількості найбільш підходящих кандидатів, які приймаються на 

службу уперше, за рахунок зменшення їх загальної кількості на підставі 

науково обґрунтованих методів та порівняння нею отриманих результатів з 

критеріями, які встановлені законодавством та/або нормативними актами. 

У зв’язку з неясністю правової норми рекомендується внести 

відповідні зміни до законодавства та розрізняти обидва ці терміни з огляду на 

формальну логіку, позицію Конституційного суду України, антонімію 

префіксальних морфем «від-» та «до-», а також те, що «відбір» та «добір» не 

синонімами. 

4. Адміністративно-правове забезпечення відбору кандидатів, які 

вперше приймаються на службу в поліцію, – це вид правовідносин під дією 

адміністративних норм, що виникають, змінюються або припиняються з 

приводу гарантій чи благ у сфері відбору до поліції, у т.ч. суб’єктивних прав 

та обов’язків, охорони та їх захисту, одним з учасників яких (або усі) є носій 

державно-владних повноважень, та громадянин, що за власним бажанням 
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уперше приймається на службу до поліції.  

Правовідносини у даному феномені класифіковано за критерієм 

управлінської залежності (вертикальні, горизонтальні) та предметом 

регулювання підзаконних нормативно-правових актів (конкурс; перевірка 

рівня фізичної підготовленості; психофізіологічні обстеження та обстеження 

на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності; інші 

медичні обстеження тощо). 

Серед правовідносин їх виділяє властивість не тільки органам 

державної влади, які виконують правоохоронну функцію, а і недержавним 

інституціям та громадянам як окремим суб’єктам цих правовідносин. Ці 

відносини мають специфічну елементну структуру (об’єкт, суб’єкт та зміст) 

та методи (субординації чи взаємодії). Як змістовні характеристики відносин 

розглянуто гарантування, обслуговування, охорону чи захист відбору.  

5. Адміністративно-правове гарантування відбору осіб, які вперше 

приймаються на службу в поліцію, характеризується як феномен, у підґрунтя 

якого покладено людиноцентризм, зокрема положення, коли споживачем 

послуг з відбору до поліції є її майбутній персонал. Обслуговування у такому 

разі покликане задовольнити як потреби громадянина за бажанням, так і 

поліції у його знаннях, здібностях, вміннях та навичках. Саме тому серед 

державних послуг виділено поліцейські послуги за функцією відбору 

персоналу, які віднесено до внутрішньоорганізаційної групи функцій 

поліцейської діяльності.  

Квінтесенцію адміністративно-правового гарантування відбору осіб, 

які вперше приймаються на службу в поліцію, зведено до надання 

громадянину, який бажає уперше бути прийнятим до поліції, 

уповноваженими суб’єктами відбору реальної можливості використати своє 

право прийняття на службу, а останнім – функціонально здійснювати цю 

можливість відповідно до встановленого адміністративно-правовими 

нормами порядку та гарантій. 

Природа адміністративно-правової охорони відбору осіб, які вперше 



184 

приймаються на службу в поліцію, полягає в закріпленні у нормативно-

правових актах норм права, направлених у сфері відбору до поліції на: 

попередження правопорушень, у т.ч. проступків; збереження умов поведінки 

учасників правовідносин; відновлення і усунення перешкод у здійсненні 

права прийняття на службу в поліцію та виконання обов’язків з проведення 

конкурсу уповноваженими державними інституціями.  

Сутність же адміністративно-правового захисту відбору осіб, які 

вперше приймаються на службу в поліцію, криється у відновленні 

порушеного права прийняття на службу в поліцію або обов’язку проведення 

конкурсу уповноваженими державними інституціями, а також усунення 

перешкод при його здійсненні засобами адміністративного права. 

З боку кандидатів можливими є порушення у вигляді недотримання 

заборони користування сторонніми предметами або невиконання інших умов 

конкурсу, а з боку інших суб’єктів – адміністративні правопорушення, що 

пов’язані з корупцією або посягають на встановлений порядок управління, чи 

дисциплінарні проступки.  

Прогнозовано виникнення судових спорів у сфері прийняття на службу 

в поліцію. 

Для удосконалення законодавства доцільними є такі зміни та 

доповнення у частині гарантування, обслуговування, охорони та захисту 

відбору: 

1) частину 3 ст. 54 Закону України «Про Національну поліцію» 

викласти у такій редакції: «Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має 

право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, у т.ч. анкету 

через сайт поліції»; 

2) розділ 7 Інструкції щодо застосування комп'ютерних поліграфів у 

роботі з персоналом органів внутрішніх справ України доповнити п. 7.3 

такого змісту: «Довідка про результати дослідження повинна бути складена 

протягом 2 годин після закінчення дослідження. Її копія надається одразу 

після складання особі, яка перевіряється»; 



185 

3) розділ ІІІ Типового порядку проведення конкурсу на службу до 

поліції та/або зайняття вакантної посади доповнити абз. 3 п. 2 такого змісту: 

«Допускається подання електронної анкети на службу в поліцію шляхом 

заповнення відповідної форми на офіційному сайті поліції»; 

4) пункт 6 розділу V Типового порядку проведення конкурсу на службу 

до поліції та/або зайняття вакантної посади викласти у такій редакції: 

«Тестування здійснюється з використанням комп’ютерної техніки. Під час 

тестування кандидатам забороняється спілкуватися один з одним, а 

також користуватися будь-якими засобами зв'язку, пристроями 

зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також 

мати при собі засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та 

відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не 

передбачені тестуванням»; 

5) Типовий порядок проведення конкурсу на службу до поліції та/або 

зайняття вакантної посади доповнити розділом ХІ «Оскарження», де 

передбачити процес та право оскарження кандидатом дій, бездіяльності або 

рішень, які пов’язані із конкурсом, до вищестоящої інстанції, суду чи до 

спеціально утворених апеляційних інституцій.  

6. Порівняльно-правовий аналіз національного інституту відбору осіб, 

які вперше приймаються на службу в поліцію, виявив неузгодження 

нормативно-правових актів з відбору до поліції з державною політикою у 

сфері державної служби, а також невиправдану нерівність умов кандидатів з 

інших правоохоронних органів. У зв’язку з цим вдосконалення 

рекомендовано проводити шляхом запозичення норм права у таких 

напрямках регламентації: єдиний перелік заборон прийняття на службу в 

поліцію та етапів конкурсу, узгоджений з Національним агентством України 

з питань державної служби; захист персональних даних при закритому 

конкурсі шляхом використання кодів чи електронних кабінетів (досвід 

Генеральної прокуратури України та Національного антикорупційного бюро 

України); закріплення та тлумачення основ конкурсу, особливо принципу 
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недискримінації, розмежування відкритого та закритого виду конкурсу, 

встановлення стислих строків конкурсу та оперативної перевірки документів 

для участі в конкурсі, методологічної бази зразків службової документації, 

технічної фіксації конкурсу та засідань поліцейських комісій, алгоритму дій 

за відсутності автоматизованого тестування, впровадження спеціального 

порядку та строків оскарження конкурсу до центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

державної служби, вищестоящої інстанції або до суду (досвід Національного 

антикорупційного бюро України, Державної міграційної служби та 

Національного агентства України з питань державної служби); електронний 

документообіг (досвід Міністерства освіти і науки України); користування 

попередніми результатами тестування, ознайомлення з його результатами 

через Інтернет, зарахування до кадрового резерву (практика поліції, досвід 

Національного агентства України з питань державної служби); спеціальна 

перевірка під час конкурсу (досвід Генеральної прокуратури України); 

використання загальнодержавних узгоджених методик відбору (досвід 

Управління Державної охорони). 

7. Адміністративно-правове забезпечення відбору до поліції завдяки 

матеріальним нормам права наближене до демократичних міжнародних 

стандартів, але потребує розбудови його процесуальна регламентація у 

нерозривному зв’язку із міжнародними стандартами, моделлю поліції та 

стандартами управління якістю. 

Міжнародні стандарти відбору до поліції класифіковано залежно від їх 

предмета. Їх умовно зведено до загальних з прав людини та професійних. 

Загальними є такі, що встановлені для усіх людей. До професійних 

стандартів віднесемо: відповідність цілям поліції особистої кваліфікації та 

досвіду кандидата; належні процедури відбору й врахування моральних, 

психологічних і фізичних якостей кандидата; об’єктивні критерії відбору; 

прозорість процесу відбору; непідкупність, високий рівень чесності, етичних 

норм і досвіду майбутніх поліцейських; рівень терпимості; повноваження ex-
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officio; спрямованість на помірковане досягнення представництва в поліції 

всього суспільства, у т.ч. етнічних меншин. 

У чинному законодавстві Україні найменше або неякісно представлені 

чи взагалі не містяться міжнародні стандарти загальних прав кандидата, 

пов’язаних із принципом недискримінації під час конкурсу, а також 

професійні стандарти відповідності цілям поліції особистої кваліфікації та 

досвіду кандидата, належних процедур відбору та врахування моральних, 

психологічних та фізичних якостей кандидата, об’єктивних критеріїв 

відбору, прозорості його процесу, а також ex-officio. 

Перспективними для подальшого дослідження є міжнародні документи 

громадських поліцейських організацій з їх стандартами.  

8. Загальною рисою законодавства країн Європейського Союзу з 

відбору в поліцію (на прикладі Естонської, Латвійської та Литовської 

республік) є регламентація вимог як до поліцейського, так і до кандидата, 

підстав відмови кандидату, а також своєрідних порядків відбору, які 

обов’язково включають соціальний, медичний та тестово-іспитовий аспект, 

де в останньому випадку провідну участь беруть як цивільні, так і професійні 

вищі навчальні заклади, а не громадські інституції, як в Україні.  

Значно вдосконалено оперативність відбору за рахунок інформаційних 

технологій, що може слугувати прикладом для наслідування (досвід 

Естонської Республіки).  

В Естонській та Латвійській республіках встановлено суворі та 

адекватні підстави, вимоги та методи перевірки, де у першому випадку 

кандидат має бути готовим до відібрання відбитків пальців та зразків ДНК, а 

у другому – до проходження поліграфу (залежно від посади та наявності 

компрометуючої інформації про кандидата), що можна запозичити в умовах 

анексії, окупації та антитерористичної операції. 

Прикладом для наслідування, певна річ, може стати законодавчий 

механізм Латвійської Республіки, в якій із підвищенням вимог до кандидата 

зростають гарантії та охорона права прийняття на службу в поліцію. 
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Додаток Б 
 

Схема правовідносин у сфері державного управління з адміністративно-
правового забезпечення відбору кандидатів, які вперше приймаються на 

службу до НПУ (на прикладі громадянина України та поліцейської комісії) 
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Додаток В 

Акти впровадження результатів дослідження 
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