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укладаючи трудовий договір на час до повернення такого праців-
ника, роботодавець знав, що хвороба є важкою і цілком ймовірно 
може привести до смерті чи втрати працездатності, то таке повер-
нення працівника слід розглядати як скасувальну обставину тру-
дового договору, а не як закінчення його строку. 

Отже, необхідність деякої події, з якою сторони пов’язують 
певний правовий результат, є критерієм відмежування юридично-
го факту, що позначає строк трудового договору, від його скасува-
льної чи відкладальної обставини. Проте до змісту цього крите-
рію, окрім традиційного філософського розуміння необхідності, 
слід включати також аспект усвідомлення та оцінки сторонами 
певної обставини як необхідної чи випадкової. Якщо випадкове у 
філософському розумінні явище особи, зважаючи на обставини 
конкретної життєвої ситуації, сприймають як таке, що неодмінно 
відбудеться, то вказане явище позначатиме закінчення строку. 
Таке розуміння критерію необхідності дозволяє пояснити, чому 
деякі події безсумнівно визначаються судовою практикою та док-
триною як такі, що уособлюють строк трудового договору, а не 
його відкладальну чи скасувальну обставину.  
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З реформацією центрального органу виконавчої влади за 
прикладом системи поліції Сполучених Штатів Америки (далі – 
США) влада змінила принципи діяльності поліції та оновила зако-
нодавче регулювання її діяльності, однак не змогла забезпечити 
поліцейських такими соціальними пільгами, як у США, що в діяль-
ності поліції України є надзвичайно важливим, враховуючи анти-
корупційний напрямок нашої держави. Наприклад, в США полі-
цейський, окрім того, що отримує гідну зарплатню, має особливий 
соціальний пакет, а саме: пожиттєво отримує знижку на оплату 
комунальних послуг, поліцейський та члени його сім’ї отримують 
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безоплатну медичну допомогу у випадку будь-якої хвороби, мають 
право на безвідсотковий кредит та знижки на деякі групи товарів. 
В Україні дещо схожі пільги можуть бути надані працівникам опе-
ративних підрозділів, однак це порушує конституційні принципи і 
призводить до певної дискримінації поліцейських за сферою їх 
діяльності, і слід наголосити, що той соціальний захист, який ре-
гулюється розділом 9 Закону України «Про Національну поліцію», 
недостатньо забезпечує поліцейських та їх сім’ї соціальними піль-
гами, в основному норми, викладені в цьому розділі, стосуються 
виплати грошової допомоги у разі смерті поліцейського під час 
несення служби, а не в процесі проходження служби в лавах Наці-
ональної поліції України, що призводить до певного корупційного 
ризику1. 

Якщо провести аналіз Закону України «Про Національну по-
ліцію», можна дійти висновку, що поліцейський у нашій державі 
може отримати безоплатну медичну допомогу, знижки на путівки 
до оздоровчих закладів, також члени його сім’ї можуть отримати 
одноразову грошову допомогу у випадку смерті поліцейського, 
якій приділено більше уваги в  дев’ятому розділі вищевказаного 
Закону. Це все призводить до того, що якщо порівняти той соціа-
льний захист, який існує у поліцейських США, то можна дійти ви-
сновку, що в США поліцейський більш зацікавлений виконувати 
свою роботу якісно та без корупції, адже при порушенні правової 
процедури на поліцейського в США можуть бути накладені стяг-
нення у виді позбавлення певної пільги на якийсь строк. Однак  
проблема соціального забезпечення в нашій державі висвітлена 
тим, що у нас не існує системи живого закону, та поліцейські не 
мають права на мітинг, а лише утворювати спілки працівників 
поліції, за допомогою яких донести свої проблеми до законодавчої 
влади майже неможливо. Та для вирішення вищевказаної пробле-
ми на законодавчому рівні потрібно закріпити соціальне забезпе-
чення поліцейського, а саме слід створити систему медичного 
страхування поліцейського та матеріальні пільги, котрі стосують-
ся не лише самого працівника правоохоронного органу, а і його 
сім’ї, що є надзвичайно важливим. В Україні, з фінансової точки 
зору, це все може здатися неможливим, однак фінансово це може 
забезпечити сам поліцейський, котрий буде виконувати свої 
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обов’язки ефективно, а правопорушники будуть сплачувати 
штрафи та застави в казну держави, з котрої цілком можливо буде 
забезпечити працівника поліції. Соціальне забезпечення праців-
ника поліції в Україні в зв’язку з реформуванням міліції є надзви-
чайно важливим напрямком, адже якщо працівник органу вико-
навчої влади не відчуває певної підтримки з боку держави, то це 
призводить до виникнення корупційних ризиків, котрі зумовлені 
об’єктивними обставинами та проблемами в діяльності працівни-
ків органів виконавчої влади1. 

З вищевказаного можна зробити висновок, що реформа ор-
ганів виконавчої влади потребує подальшого вдосконалення, адже 
з покладенням тих завдань на Національну поліцію Україну збі-
льшилося навантаження на поліцейських, однак не покращилося 
соціальне забезпечення на законодавчому рівні та не введено 
практику «живого закону» на зразок США. Адже з таким розвит-
ком суспільства в Україні та його менталітету збільшується обсяг 
проблем, з котрими працюють поліцейські, а методи залишаються 
застарілими та не вдосконалюються.  
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Планування трудової кар’єри фахівців і керівників на публі-
чних службах полягає у визначенні цілей розвитку працівника та 
шляхів, що ведуть до їхнього досягнення. Реалізація плану розви-
тку кар’єри передбачає, з одного боку, професійний розвиток фа-
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