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Відповідно до ст. 10 Основного Закону України «державною 
мовою в Україні є українська мова». Роз’яснюючи зміст вказаної 
норми, Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 14 груд-
ня 1999 року № 10-рп/99 наголосив: «Під державною (офіційною) 
мовою розуміється мова, якій державою надано правовий статус 
обов’язкового засобу спілкування у публічних сферах суспільного 
життя» (частина 1 пункту 3 мотивувальної частини вказаного Рі-
шення); «українська мова як державна є обов’язковим засобом 
спілкування на всій території України при здійсненні повнова-
жень органами державної влади та органами місцевого самовря-
дування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а 
також в інших публічних сферах суспільного життя, які визнача-
ються законом» (пункт 1 резолютивної частини вказаного Рішен-
ня); «Шляхом конституційного та законодавчого закріплення уно-
рмовується застосування української мови як державної» (частина 
10 пункту 3 мотивувальної частини зазначеного Рішення). 

Саме тому в чинному Законі України «Про державну службу» 
з-поміж інших кваліфікаційних вимог до державних службовців 
зазначено, що право на державну службу мають громадяни Украї-
ни, які вільно володіють державною мовою (частина 1 статті 19 
Закону). 

Але досі жоден чинний нормативно-правовий акт не визна-
чає, який саме рівень володіння державною мовою має свідчити 
про вільне нею володіння. У Законі України «Про державну служ-
бу» лише вказано, що Кабінет Міністрів України у шестимісячний 
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строк з дня набрання чинності цим Законом мав затвердити По-
рядок атестації осіб, які претендують на вступ до державної служ-
би, щодо вільного володіння державною мовою (пункт 4 частини 
15 Прикінцевих та перехідних положень вказаного Закону). Тобто 
уряд мав лише врегулювати процедуру перевірки рівня володіння 
державною мовою. 

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 25 Закону України 
«Про державну службу» конкурсант, який бажає обійняти вакант-
ну посаду державної служби в органі державної влади, для участі в 
конкурсі, засвідчуючи вільне володіння державною мовою, має 
подати конкурсній комісії, з-поміж інших документів, посвідчення 
атестації щодо вільного володіння державною мовою. Порядок 
оформлення та видачі вказаного посвідчення атестації щодо віль-
ного володіння державною мовою регламентується постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, якою 
затверджено Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на 
державну службу, щодо вільного володіння державною мовою. 

Згідно із вказаним Порядком вільне володіння державною 
мовою оцінюється атестаційною комісією уповноваженого вищого 
навчального закладу в письмовій та усній формі. Атестація у пи-
сьмовій формі включає: письмове завдання з використанням тех-
нологій тестування; письмовий переказ тексту з фахових питань; 
атестація в усній формі – ділову розмову за визначеним сценарієм; 
повідомлення-презентацію на встановлену комісією тему (згідно 
із пунктом 25 Порядку). 

Невизначеність мінімального обсягу володіння державною 
мовою, щоб отримати посвідчення атестації щодо вільного воло-
діння державною мовою зумовлена тим, що у Порядку така визна-
ченість передбачена лише щодо виконання тестових завдань: 2 
бали отримає той учасник атестації, який відповів правильно на 
21 тестове завдання і більше; 1 бал – той учасник атестації, який 
відповів правильно на 16 – 20 тестових завдань; 0 балів – учасник 
атестації, який відповів правильно на 15 і менше тестових завдань 
(пункт 48 Порядку). Натомість така визначеність відсутня при 
оцінюванні переказу. У Порядку лише зазначено, що кожен член 
комісії має враховувати орфографічну та пунктуаційну грамот-
ність, словниковий запас, логічність, вичерпність та зв’язність ви-
кладу, але яким чином це має оцінюватися – не зазначено. Вказано 
лише, що за результатами оцінювання переказу виставляються 
такі бали: 2 бали – учасникам атестації, які виявили глибокі нави-
чки та знання, повною мірою відповідають вимогам щодо рівня 
мовної та комунікативної компетентності осіб, які претендують на 
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зайняття посади державної служби; 1 бал – учасникам атестації, 
які виявили навички та знання в обсязі, достатньому для подаль-
шої роботи та здебільшого відповідають вимогам щодо рівня мов-
ної та комунікативної компетентності осіб, які претендують на 
зайняття посади державної служби; 0 балів – учасникам атестації, 
які не виявили навичок та знань в обсязі, достатньому для пода-
льшої роботи і не відповідають вимогам щодо рівня мовної та ко-
мунікативної компетентності осіб, які претендують на зайняття 
посади державної служби (пункт 51 Порядку). 

Унаслідок цього атестаційні комісії в різних уповноважених 
вищих навчальних закладах під час атестації щодо вільного воло-
діння державною мовою можуть по-різному оцінити рівень воло-
діння нею однією і тією ж особою. З іншого боку, відповідно до 
пунктів 28, 48 Порядку, якщо при вирішенні тестових завдань 
конкурсант дав вірну відповідь на 16 питань із 25 (тобто на 64 %), 
він отримає 1 бал і вважатиметься таким, що вільно володіє дер-
жавною мовою. 

4 жовтня 2018 року Верховна Рада України прийняла в пер-
шому читанні проект Закону України № 2543-VIII «Про забезпе-
чення функціонування української мови як державної». У частині 
1 статті 7 вказаного законопроекту зазначено, що вільно володіти 
державною мовою мають не лише державні службовці, але й Пре-
зидент України, народні депутати України, члени Кабінету Мініст-
рів України, інші керівники центральних органів виконавчої вла-
ди, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їхні 
заступники, а також посадові особи місцевого самоврядування, 
депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови, адвокати, 
нотаріуси, науково-педагогічні й наукові працівники тощо. Нато-
мість у частині 3 цієї ж статті законопроекту вказано, що всі ці ка-
тегорії осіб зобов’язані «вільно володіти державною мовою на рів-
ні, достатньому для виконання їхніх посадових і професійних 
обов’язків». 

Вимоги щодо відповідного рівня володіння державною мо-
вою, котрі висуваються до таких осіб, встановлюватиме Націона-
льна комісія зі стандартів державної мови, а рівень володіння 
державною мовою зазначеними особами перевірятиме Центр 
української мови. 

Дивує те, що в перехідних положеннях вказаного законоп-
роекту запропоновано внести зміни лише до частини 1 статті 19 
Закону України «Про державну службу». Тож якщо вказаний зако-
нопроект у такій редакції буде прийнято парламентом у цілому, то 
він суперечитиме чинному щойно названому Закону. Адже відпо-
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відно до пункту 5 частини 1 статті 25 Закону України «Про держа-
вну службу» вільне володіння державною мовою засвідчується 
«посвідченням атестації щодо вільного володіння державною мо-
вою», котре видається атестаційними комісіями уповноважених 
вищих навчальних закладів. Натомість у законопроекті вказано, 
що «єдиним документом, що підтверджує рівень володіння украї-
нською мовою, буде Державний сертифікат встановленого зразка, 
який видає особі Центр української мови за результатами іспиту 
на рівень володіння українською мовою» (частина 1 статті 46). 
Порядок проведення іспиту на рівень володіння українською мо-
вою встановлюватиме Кабінет Міністрів України. 

Тож чи не стане відсутність Державного сертифікату тією 
обставиною, котра унеможливить в майбутньому багатьом конку-
рсантам не лише вступ на державну службу, але й обіймання ви-
борних та інших найвищих посад в органах державної влади та 
місцевого самоврядування, – покаже час. 

 
УДК 349.2: 351.74 

КОНТРАКТ ЯК КЛЮЧОВА ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ 
ПРАВОВІДНОСИН З ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ 

Бортник С. М., 
декан факультету № 2 

Харківського національного університету  
внутрішніх справ, 

д-р юрид. наук 
ORCID: 0000-0002-5281-6007 

Аналіз наукової літератури дає змогу стверджувати, що сьо-
годні не існує єдиного наукового підходу серед учених щодо ви-
значення підстав виникнення трудових правовідносин. Однак за 
результатами аналізу змісту Закону України «Про Національну 
поліцію» можна констатувати, що однією із ключових підстав ви-
никнення трудових правовідносин з поліцейськими є контракт 
про проходження служби в поліції. У Законі України «Про Націона-
льну поліцію» контракту присвячена окрема норма – ст. 63 «Конт-
ракт про проходження служби в поліції». Контракт про прохо-
дження служби в поліції – це письмовий договір, що укладається 
між громадянином України та державою, від імені якої виступає 
поліція, для визначення правових відносин між сторонами. Анало-
гічне положення закріплене у вищезгаданому Порядку укладання 
контракту про проходження служби в поліції. Навіть під час пове-
рхового аналізу цього визначення виникає низка запитань про 
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