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педагогічна діяльність в університетах, академіях, інститутах і 
закладах післядипломної освіти, що пов’язана з науковою та/або 
науково-технічною діяльністю. 

Нині в поліції працюють сотні поліцейських, які мають нау-
кові ступені, значний досвід практичної роботи. Конструктивне 
поєднання такого досвіду з викладацькою діяльністю, безперечно, 
сприятиме розв’язанню основної проблеми сучасної відомчої осві-
ти – забезпеченню єдності теорії та практики, а також підвищен-
ню рівня підготовки, кваліфікації поліцейських. 
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Розглядаючи Україну як демократичну, самостійну державу, 
можна побачити її прогресивний розвиток, що направлений не лише 
на встановлення міжнародних відносин, співтовариство з європейсь-
кими країнами, а й впровадження стандартів, перейнятих з досвіду 
країн Європи, в тому числі щодо державного управління та державної 
служби. Державну службу в Україні слід пристосовувати до норм та 
стандартів Європи задля побудови держави сучасного європейського 
типу з публічно-змагальною моделлю правосуддя. 

Дослідженню проблеми функціонування та розвитку дер-
жавної служби присвячені розробки, зокрема, Т. В. Мотренка,  
О. Ю. Оболенського, В. М. Олуйка, Т. І. Пахомової, Л. А. Пашко,  
А. С. Сіцінського, С. М. Серьогіна та ін.1 

Водночас аналіз практичних аспектів реформування інсти-
туту державної служби України та адаптація її до стандартів євро-
пейського зразка потребує сьогодні здійснення додаткових дослі-

                                                                                                        
 
1 Оболенський, О. Державна служба України: концептуальні аспек-

тирозвитку // Зб. наук. пр. УАДУ при Президентові України. У 2 ч. Ч. 1 / за 
заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. К. : УАДУ, 1999. С. 12 – 17. 
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джень, адже розбіжності правового регулювання щодо прохо-
дження державної служби мають різні аспекти в законі, тому що 
мають вплив як Кодексу законів про працю, так і встановлені нор-
ми Закону «Про державну службу», де визначено лише їх правовий 
статус як суб’єктів.  

Виходячи з цього вважаємо за необхідне зупинитись на де-
яких питаннях щодо проблеми визначення ієрархії посад та про-
сування по ній державних службовців. 

Адже у новому Законі «Про державну службу», фактично, 
введено дві ієрархії посад. Одна – за категорією посади, у межах 
якої присвоюються відповідні ранги, друга – за групою оплати 
праці, у межах якої встановлюється розмір посадових окладів.1 

Так, відповідно до ст. 38 нової редакції Закону, «просування 
по службі державних службовців здійснюються з урахуванням ка-
тегорій посад державної служби та рангів державних службовців 
як виду спеціальних звань, що їм присвоюються»2. 

Всупереч цьому ст. 40 Закону України «Про державну служ-
бу» наголошує, що просування державного службовця по службі 
здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом 
зайняття вищої посади за результатами конкурсу2. 

З огляду на те, що вищою посадою є посада державної служ-
би, яка належить до вищої групи оплати праці, виникає супереч-
лива ситуація, коли посади керівників структурних підрозділів 
апаратів райдержадміністрацій віднесені до категорії «Б», а посада 
керівника апарату, що є їхнім безпосереднім керівником, нале-
жить до нижчої категорії «В».4 

Для вирішення такої суперечності в новій редакції Закону 
України «Про державну службу» встановлено менше число рангів 
державних службовців, але збільшено час роботи, необхідний для 
присвоєння чергового рангу. Разом із тим строк відпрацювання 

                                                 
1 Закон України «Про державну службу» від 28.08.2018. № 889-VIII 

[Електрон. ресурс]. // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ 
show/889-19. 

 4 Роз’яснення Національного агентства України з питань 
державної служби «Щодо строку відпрацювання для присвоєння чергово-
го рангу на займаній посаді, передбаченого пунктом 10 Порядку 
присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306» від 19.08.2016 р. 
№ 17-р/з [Електрон. ресурс]. // Режим доступу: http://nads.gov.ua/ 
page/shchodo-stroku-vidpracyuvannya-dlya-prysvoyennya-chergovogo-rangu-
na-zaymaniy-posadi. 
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для присвоєння чергового рангу включає попередній період робо-
ти державного службовця на займаній посаді.3 

У разі якщо строк відпрацювання на останній займаній посаді 
менше трьох років, відлік строку відпрацювання для присвоєння чер-
гового рангу починається з дати призначення на цю посаду4. 

Виходячи з цього можна вказати, що особам, які займаються 
професійною поліцейською діяльністю не менше як один рік, при-
своюється такий же найнижчий ранг, як і особам які щойно приз-
начені на посаду до державної служби. 

Проведення реформи в Україні щодо державної служби ви-
водить її не лише на рівень національної, самостійної країни, а й 
просуває на міжнародну арену. Адже з ухваленням нової редакції 
Закону «Про державну службу» виникли не лише новели в законо-
давстві, а й колізії в застосуванні одних і тих самих норм Закону, 
адже можна побачити, що відбувається порушення прав держав-
них службовців та громадян, які виявили бажання скористатися 
своїм конституційним правом доступу до державної служби. 
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