
Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу 

та службу в правоохоронних органах 

407 
 

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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3 Постанова Кабінету Міністрів України «Питання присвоєння 

рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних 
службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими 
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20 квітня 2016р. № 306 [Електрон. ресурс]. // Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/306-2016-%D0%BF/paran18#n18. 
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групування професійних статусів, що визначає місце особистості в 
системі виробничих відносин, може здійснюватися таким чином:  

• вищій рівень кваліфікації (топ-менеджери, професіонали, 
управлінці);  

• середній рівень кваліфікації (супервайзери, працівники ін-
телектуальної сфери, особи, які мають вищу або спеціальну про-
фесійну освіту); 

• самозайняті та дрібні підприємці;  
• робітники, які застосовують фізичну працю;  
• робітники як фізичної, так і нефізичної праці, які не мають 

спеціальних навичок й освіти1. 
Використання соціально-професійного критерію як базово-

го для визначення видів зайнятості ускладнюється тим, що в 
Україні виокремлюють такі сфери реалізації потенціалу особисто-
сті: приватну та державну, які передбачають різний рівень дохо-
дів, стиль життя, уявлення про свій соціальний статус тощо.  

На думку законодавця, самозайнятою особою є платник по-
датку, який є фізичною особою-підприємцем або провадить неза-
лежну професійну діяльність за умови, що така особа не є праців-
ником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної 
діяльності2. 

При цьому незалежна професійна діяльність передбачає 
участь фізичної особи у таких видах діяльності: науковій; літера-
турній; артистичній; художній; освітній; викладацькій; діяльності 
лікарів; діяльності приватних нотаріусів; діяльності адвокатів; 
діяльності аудиторів; діяльності бухгалтерів; діяльності оцінщи-
ків; діяльності інженерів чи архітекторів; праці осіб, зайнятих ре-
лігійною (місіонерською) діяльністю та іншою подібною діяльніс-
тю за умови, що така особа не є працівником або фізичною осо-
бою-підприємцем та використовує найману працю не більш як 
чотирьох фізичних осіб. 

Діяльність цих осіб, як і підприємництво, вчиняється ними 
на власний ризик, спрямована на отримання певного додаткового 
прибутку і в цілому передбачає відрахування податків у бюджет.  

В Україні, як і багатьох країнах СНД, склалася неоднозначна 
ситуація з діяльністю самозайнятих економічно активних грома-

                                                 
1 Середній клас в Україні: уявлення і реалії : соц. Дослідження Цен-

тру Разумкова. К. : Заповіт, 2016 [Електронний ресрус]. Режим доступу: 
http://razumkov.org.ua/uploads/article/2016_Seredn_klas.pdf. 

2 Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. Режим досту-
пу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
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дян1. Такими особами є: няні; доглядальниці; репетитори; особи, 
які надають побутові послуги, послуги водія, фотографа, перекла-
дача та ін. Через тіньовий характер вчинення їх діяльності може 
призвести до кризових наслідків для економіки держави. З метою 
забезпечення бюджетних відрахувань зазначеними особами й 
унеможливлення розвитку тіньової економіки в цьому її секторі 
держава має вживати комплекс регулятивних заходів. Уважаємо, 
що до цих заходів можна віднести такі:  

1) введення патентної системи для самозайнятих осіб. Уве-
дення такого патентування має дозволити забезпечити легаліза-
цію їх діяльності й упорядкування процесу збирання податків. 
Сьогодні перед Україною стоїть важливе завдання – відшукати 
резерви додаткових дохідних надходжень до бюджету, а також 
зберегти у незмінному стані фіскальне навантаження на платни-
ків податків. Одним із таких резервів є скорочення тіньового сек-
тору економіки. Із визначенням правового статусу самозайнятих 
громадян на вітчизняних теренах немає проблем, але їх діяльність 
привертає увагу через невідрахування податкових платежів; 

2) внесення змін у законодавство України, що передбача-
ють, наприклад, кількарічні податкові канікули для таких грома-
дян, які надають деякі види послуг фізичним особам без реєстрації 
індивідуального підприємництва. Це має забезпечити збільшення 
реєстрації підприємництва в податкових органах. Після цього са-
мозайняті особи зможуть не платити ніяких податків, але потім 
повинні будуть вирішити: або припинити займатися своєю діяль-
ністю, або стати індивідуальним підприємцем (дет. про це йдеться 
у наукових працях Ю. Іванова2); 

3) надання можливості самозайнятим особам безперешкод-
но отримувати кредити в банківських установах на здійснення 
своєї діяльності; 

4) надання можливості самозайнятим особам при досягнен-
ні пенсійного віку отримувати більші пенсійні виплати тощо. 

Отже, самозайнятість – феномен сучасного українського су-
спільства, який за виваженої державної політики й оновлення віт-
чизняного законодавства може забезпечити стабільний соціально-
економічний розвиток України. 

                                                 
1 Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України 

до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище 
України в 2017 році». К. : НІСД, 2017. 928 с. 

2 Іванов Ю. Б. Регулятивний потенціал податкової системи 
України : монографія / за заг. ред. докт. екон. наук, проф. Ю. Б. Іванова. Х. : 
ХНЕУ, 2009. 400 с. 




