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У ході запобігання корупційним проявам серед державних 
службовців загалом та поліцейських зокрема велике значення має 
додержання такого механізму, як службове сумісництво, тобто 
заборони займатися поряд із основною службовою діяльністю ін-
шою оплачуваною діяльністю, окрім визначених у Конституції та 
законах України. 

Питання є надзвичайно актуальним у ході реформування 
Національної поліції та виникнення суперечливих питань щодо 
поєднання тих чи інших видів діяльності поліцейськими, а також у 
контексті дослідження та вдосконалення службового сумісництва 
поліцейських, його порушення та причин, які цьому сприяють.  

Відповідно до ч. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання 
корупції» особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 
цього Закону, забороняється: по-перше, займатися іншою оплачу-
ваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної 
практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або 
підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Консти-
туцією або законами України; по-друге, входити до складу прав-
ління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради 
підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку 
(крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акці-
ями (частками, паями), що належать державі чи територіальній 
громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної 
громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарсь-
кої організації), якщо інше не передбачено Конституцією або за-
конами України. 

Відповідно до ст. 66 «Службове сумісництво поліцейських» 
Закону України «Про Національну поліцію» поліцейський не може 
під час проходження служби займатися іншою оплачуваною дія-
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льністю, крім науково-педагогічної, наукової або творчої. Таким 
чином, для поліцейського перелік різновидів оплачуваної діяль-
ності звужений, а також містить новий вид – науково-педагогічну 
діяльність. 

Кожен вид діяльності, яким дозволено займатися поліцей-
ському, на нашу думку, заслуговує детального вивчення та пода-
льшого законодавчого вдосконалення. Проте серед поліцейських 
трапляються випадки порушення службового сумісництва з вини 
самої особи-порушника під впливом тих чи інших суб’єктивних 
факторів. 

На нашу думку, до основних суб’єктивних причин порушен-
ня службового сумісництва поліцейськими можна віднести: 

1) недостатній рівень доброчесності окремих посадових осіб; 
2) невідповідність рівня оплати осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави, обсягу їх повноважень; 
3) толерантність і відсутність критичного ставлення сус-

пільства до корупції (порушення службового сумісництва), сприй-
няття її як одного із засобів досягнення власних цілей. 

Аналізуючи наведені нами причини, можна зробити висно-
вок, що порушенню службового сумісництва поліцейських сприя-
ють такі явища: 

1) недоліки правового забезпечення діяльності поліцей-
ських; 

2) низький рівень організаційно-практичних заходів, 
спрямованих на належне проведення комплектування, виховання, 
професійну підготовку особового складу; 

3) відсутність відповідного соціально-правового захисту 
поліцейських; 

4) недостатній рівень (з урахуванням процесу інфляції) 
заробітної плати поліцейських. 

На нашу думку, для усунення зазначених причин і явищ, які 
сприяють порушенню службового сумісництва поліцейськими, 
необхідне проведення таких організаційно-правових заходів для 
вдосконалення механізму службового сумісництва поліцейських: 

1) підвищення рівня правової і професійної культури по-
ліцейських; 

2) підвищення якості розроблення нормативно-правових 
актів, які регулюють діяльність поліції; 

3) підвищення до належного рівня матеріального забез-
печення поліцейських, надання їм додаткових пільг; 

4) активне використання міжнародного досвіду у ході ре-
гулювання службового сумісництва поліцейських у напрямку його 



Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу 

та службу в правоохоронних органах 

414 
 

подальшої лібералізації. Так, наприклад, у штаті Міссурі (США) є 
три категорії поліцейських, які працюють за сумісництвом у віль-
ний від службової діяльності час: по-перше, це поліцейські, які 
здійснюють за сумісництвом діяльність, безпосередньо пов’язану 
із поліцейською діяльністю, під час якої вони носять уніформу, 
оплата праці проводиться за кошти місцевого бюджету; по-друге, 
це поліцейські, які займаються діяльністю, пов’язаною із забезпе-
ченням охорони комерційних структур (магазинів, офісів тощо); 
по-третє, поліцейські, які займаються за сумісництвом діяльністю, 
не пов’язаною зі службою в поліції (ремонт автомобілів, ремонт 
будівель тощо). 

Отже, питання службового сумісництва поліцейських є до-
волі складним та суперечливим, з точки зору нормативно-
правового регулювання, потребує уваги законодавця та подаль-
ших наукових досліджень. 
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Працівники органів правопорядку, виконуючи важливу 
роль щодо зміцнення законності та правопорядку у державі, пот-
ребують належного соціального захисту. Покладаючи на них важ-
ливі обов’язки, держава зобов’язана забезпечити їх належним за-
хистом для підвищення ефективності їх правоохоронної діяльнос-
ті. Відсутність стійкого законодавства, недосконалість чинного 
механізму соціального захисту працівників органів правопорядку 
перетворюються на безспірну і невідкладну загальнодержавну 
потребу. 

Проблемам правового та соціального захисту працівників 
правоохоронних органів присвячені роботи О. М. Бандурки, 
Є. В. Додіна, Л. І. Казміренко, К. Ю. Мельника, С. Д. Порощука, 
А. О. Селіванова, Г. Ю. Шмельової та ін. Між тим недостатня увага 

©  Смолярова М. Л.,  Шевченко-Карапиш А. О.,2018 




