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впроваджена програма «Діагностика і профілактика девіантної 
поведінки дівчат шкільного віку», розроблена науковцями Терно-
пільського національного університету імені Володимира Гнатю-
ка. Впровадження цієї програми сприяло зменшенню до 9 осіб кі-
лькості дівчат, які перебувають на обліку в підрозділах криміна-
льної поліції у справах дітей вже у перший рік цієї програми .1 

 Якщо ж таку увагу приділяють даному питанню ще зі шко-
ли, то залишається питання про те, чому ж рівень злочинності все 
ж таки зростає. На нашу думку, це через те, що не приділяється 
увага саме індивідуальній профілактиці. Оскільки даний вид про-
філактики має спрямований на недопущення злочинної поведінки 
характер. Вона спеціально застосовується для встановлення та 
усунення (блокування, нейтралізації) причин, умов, інших детер-
мінант злочинів. Це спеціальна діяльність, основою якої є застосу-
вання спеціальних методів та прийомів, що відповідають принци-
пам профілактики злочинів, знань та навичок регулювання соціа-
льних відносин виключно з метою встановлення осіб, від яких 
можна очікувати скоєння злочинів, та унеможливлення цього. 

 Через те що профілактична робота загалом проводиться в 
групах, а не індивідуально з кожним, неможливо встановити тих, 
від яких саме можна очікувати скоєння злочину, і через це немає 
можливості вчасно не допустити реалізації замисленого. 
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Створення нового правоохоронного органу – Національної 
поліції України вимагає нових підходів до підстав прийняття на 
відповідну службу. Однією з таких підстав відповідно до Закону 
України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 р. № 580-VIII 
є контракт. Звернемо увагу на те, що і ст. 17 Закону України «Про 
міліцію» закріплювала контрактну форму прийняття на відповід-
ну службу, однак зазначена норма так і не знайшла свого практич-
ного втілення. 

                                                 
1 Зайцева І. П. Щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та 

організації профілактичної роботи. Лист МОН №1/9-623 від 13.09.2010 
року. 
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Сьогодні контракт як підставу виникнення трудових право-
відносин передбачає і Кодекс законів про працю України. Так, від-
повідно до ч. 3 ст. 21 КЗпП, особливою формою трудового догово-
ру є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповіда-
льність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального 
забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання до-
говору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися уго-
дою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами 
України. 

Національний законодавець називає контракт формою тру-
дового договору. Разом з тим у юридичній літературі контракт 
переважно розглядають як вид трудового договору. В. І. Прокопе-
нко звертає увагу на те, що у філософському розумінні формою 
визнається зовнішня оболонка явища. На думку вченого, таку 
оболонку трудові договори можуть мати усну або письмову. Але і 
раніше трудові договори в ряді випадків укладались у письмовій 
формі, наприклад при організованому наборі робітників, про ро-
боту з особливими природними географічними та геологічними 
умовами, умовами підвищеного ризику для здоров'я тощо. Ці до-
говори не становлять особливої форми трудового договору, а є 
його окремими видами. Таким чином, В. І. Прокопенко пропонує 
вважати контракт видом трудового договору1. Таку ж позицію за-
ймає і П. Д. Пилипенко, який  пропонує ч. 3 ст. 21 КЗпП України 
викласти у наступній редакції: «Особливим видом трудового дого-
вору є контракт, у якому строк його дії, права, обов’язки і відпові-
дальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації 
праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дост-
рокового, встановлюються угодою сторін»2. 

Як відзначає К. Ю. Мельник, практика застосування контра-
кту в Україні свідчить про встановлення на його підставі строко-
вих трудових правовідносин. Наприклад, контрактну форму залу-
чення до служби передбачає Закон України «Про Службу безпеки 
України» від 25 березня 1992 р. № 2229-XII (ст. 20) і Положення 
про проходження військової служби військовослужбовцями Служ-
би безпеки України, затверджене Указом Президента України від 
27 грудня 2007 р. № 1262, яке встановлює термін контракту від 2 
до 10 років (п.п. 13 та 14). Про строковий характер контракту свід-
чить і обмеження сфери його застосування. Так, вже в першій ре-

                                                 
1 Прокопенко В. І. Трудове право України : підручник / В. І.  Проко-

пенко.  X. : Консум, 1998. С. 112. 
2 Пилипенко П. Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових 

правовідносин / П. Д. Пилипенко. К. : Знання, 2003. С. 96. 
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дакції ч. 3 ст. 21 КЗпП (Закон УРСР «Про внесення змін і доповнень 
до Кодексу законів про працю Української РСР при переході респу-
бліки до ринкової економіки» від 20 березня 1991 р. № 871-XII) 
було закріплено, що сфера застосування контракту визначається 
законодавством1. 

Стаття 63 Закону України «Про Національну поліцію» ви-
значає контракт про проходження служби в поліції як письмовий 
договір, що укладається між громадянином України та державою, 
від імені якої виступає поліція, для визначення правових відносин 
між сторонами. 

Контракт про проходження служби в поліції укладається: 
1) з особами молодшого складу поліції, які вперше прийняті 

на службу в поліції, – одноразово строком на два роки без права 
продовження; 

2) з громадянами, які зараховані до вищого навчального за-
кладу із специфічними умовами навчання, який здійснює підгото-
вку поліцейських, – на час навчання; 

3) із заступниками керівників територіальних органів полі-
ції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севас-
тополі, районах, містах, районах у містах, науково-дослідних уста-
нов, вищих навчальних закладів із специфічними умовами на-
вчання, які здійснюють підготовку поліцейських, та керівниками 
структурних підрозділів зазначених органів, закладів та установ – 
на термін три роки з правом продовження контракту на той самий 
термін; 

4) із заступниками керівника поліції та керівниками територі-
альних органів поліції в Автономній Республіці Крим, областях, міс-
тах Києві та Севастополі, науково-дослідних установ, ректорами (ке-
рівниками) вищих навчальних закладів із специфічними умовами 
навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, та прирівняними 
до них керівниками – строком на чотири роки з правом продовження 
контракту одноразово строком до чотирьох років; 

5) з керівником поліції – строком на п’ять років з правом 
продовження контракту одноразово строком до п’яти років. 

Слід звернути увагу на те, що застосування контрактів вигі-
дно, передусім, роботодавцю, тобто керівництву органів та під-
розділів поліції, оскільки дозволяє звільняти поліцейського по 
закінченню строку дії контракту без пояснення причин. Для полі-
цейського ж укладення контрактів є невигідним, оскільки послаб-
ляє його становище, роблячи його певною мірою «тимчасовим» 
                                                 

1 Мельник К. Ю. Трудове право України : підручник / К. Ю. Мель-
ник.  Харків : Діса плюс, 2014.  С. 160. 
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працівником. Також не можна виключати того, що введення конт-
рактів відкриє певні можливості для зловживання керівництвом 
органів та підрозділів поліції. 

Виходячи з цього ми не можемо підтримати національного 
законодавця, який дозволив укладати контракти з особами моло-
дшого складу поліції, які вперше прийняті на службу. Застосуван-
ня ж контрактів про проходження служби в поліції для відповід-
них керівників та їх заступників вважаємо доволі правильним. 
Однак обмеження кількості їх переукладень є, на наш погляд, не-
припустимим. 
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Кожен громадянин потребує захисту його основоположних 
прав і свобод. Держава в особі правоохоронних органів, яким деле-
говано частку повноважень, виступає гарантом захисту і охорони 
прав і свобод людини і громадянина. Сьогодні це актуально в на-
шій країні, яка стоїть на шляху модернізації. 

Метою даної тези є проведення порівняльного аналізу зако-
нів України і Молдови, які регламентують діяльність поліції і ста-
тус поліцейських, а саме розділів, які стосуються соціального захи-
сту поліцейських цих країн. Аналіз спрямований на з’ясування 
проблем законодавства про правоохоронну службу, передусім віт-
чизняного. 

Національна поліція України як центральний орган вико-
навчої влади служить суспільству шляхом забезпечення охорони 
прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публіч-
ної безпеки і порядку1. 

А от щодо суспільства, то воно має поважати обов’язок кож-
ного правоохоронця і сприяти цьому. Поліція є сталевою серцеви-
ною упорядкованості соціуму. Але навіть сила меча і вогню не зу-
пинить масу некерованого натовпу, тому від правосвідомості гро-

                                                 
1 Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-

VIII // Відомості Верховної Ради. 2015. № 40-41, ст. 379. 
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