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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 
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приділяється проблемам механізму соціального захисту працівни-
ків органів правопорядку. 

Надати характеристику системі соціального захисту праців-
ників органів правопорядку неможливо без визначення термінів 
«соціальне забезпечення» та «соціальний захист». У юридичній 
літературі ці поняття ще не отримали однозначного трактування. 
Проаналізувавши позиції вчених щодо визначення цих термінів, 
ми дійшли висновку, що соціальний захист – більш широке понят-
тя. Так, О. Мачульська визначає, що соціальне забезпечення висту-
пає складовою частиною соціального захисту, який,  своєю чергою, 
включає гарантії з охорони праці, здоров’я і навколишнього при-
родного середовища, мінімальній оплаті праці та інші заходи, які є 
необхідними для нормальної життєдіяльності людини та функці-
онування держави1. О. Чутчєва розглядає право на соціальний за-
хист як «право на доступ до соціальних благ, які визнаються необ-
хідними й достатніми для нормального існування людини та пра-
ва на компенсацію у випадках неможливості доступу до цих соціа-
льних благ у зв’язку з настанням відповідних соціальних ризиків, 
передбачених законом». Вчена наголошує, що «поява юридичної 
конструкції «право на соціальний захист» відображає тенденцію 
перенесення законодавцем центру ваги соціальної діяльності 
держави із акцій допомоги на формування системи умов для більш 
повного використання трудового, інтелектуального, підприємни-
цького потенціалу громадян і стимулювання їх особистої відпові-
дальності за самозабезпечення»2. К. Мельник під соціальним захи-
стом розуміє діяльність держави щодо встановлення та реалізації 
гарантій соціально-економічних та соціально-культурних прав 
громадян, що спрямована на забезпечення процесу формування та 
розвитку професійних якостей і задоволення матеріальних та мо-
ральних потреб громадян у відповідності з тим соціально-
правовим статусом, який вони мають у суспільстві3. Дійсно, дер-
жавне управління соціальним захистом здійснюють державні ор-
гани виконавчої влади та, у передбачених законом випадках, не-

                                                 
1 Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения : [учебн. пособие 

для вузов]. 3-е изд., перераб. и доп. / Е. Е. Мачульская, Ж. А. Гобачова. М. : 
ЗАО «Книжный мир», 2001. С. 3-5. 

2 Чутчева О. Право на социальную защиту: вопросы теории 
/О. Чутчева // Підприємництво, господарство і право. 2002. № 8. С. 62–64. 

3 Мельник К. Ю. Проблеми соціального захисту працівників органів 
внутрішніх справ / К.Ю. Мельник // Право і безпека. 2002. № 2. С. 97–101. 
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державні органи, яким державою делеговані відповідні повнова-
ження щодо управління сферою соціального захисту. 

У національному законодавстві терміни «соціальне забезпе-
чення» та «соціальний захист» досі не визначені та не розмежова-
ні, вживаються синонімічно. Основою соціального захисту праців-
ників органів правопорядку за законодавством є: підвищення пре-
стижності державної служби в цих органах; матеріальне забезпе-
чення; створення нормальних умов для служби; державне страху-
вання; пенсійне та медичне забезпечення; підвищення рівня ква-
ліфікації. 

Стабільність та ефективність діяльності працівників органів 
правопорядку досягається,  насамперед, внаслідок формування 
інтересу до неї працівників цих органів, служб та підрозділів з 
урахуванням соціальної корисності й престижності як особливого 
різновиду службово-трудової діяльності. У зв’язку з цим на пер-
шому місці повинно бути забезпечення державою можливостей 
успішного проходження служби, задоволення потреб службовців 
та їх інтересів, заохочення ефективного виконання посадових 
обов’язків та закріплення на державній службі. Це означає, перш 
за все, створення необхідних умов для нормальної службово-
трудової діяльності, вжиття заходів щодо усунення перешкод у 
реалізації їх прав і обов’язків. 

Законодавством про службу в правоохоронних органах 
встановлюються відповідні гарантії та пільги при проходженні 
служби та після закінчення службово-трудових відносин. Це вка-
зує на певні особливості організації соціального захисту працівни-
ків органів правопорядку порівняно з іншими категоріями пра-
цівників. На нашу думку, необхідно не тільки надавати певні піль-
ги й гарантії працівникам органів правопорядку, а й забезпечити 
ефективний механізм реалізації та захисту їх суб’єктивних прав.  

Отже, механізм забезпечення прав та свобод виступає єди-
ним, цілісним і якісно самостійним явищем правової системи, є 
комплексом взаємопов’язаних і скоординованих юридичних пере-
думов, нормативних засобів і загальносоціальних умов, які ство-
рюють належні юридичні й фактичні можливості для повноцінно-
го здійснення працівниками органів правопорядку своїх прав і 
свобод. 

 




