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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. 
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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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його зміст та ознаки, а також про які правовідносини між сторо-
нами йдеться. Відповідно до ч. 2 ст. 63 Закону контракт про прохо-
дження служби в поліції укладається: (1) з особами молодшого 
складу поліції, які вперше прийняті на службу в поліції, – однора-
зово строком на два роки без права продовження; (2) з громадя-
нами, які зараховані до вищого навчального закладу із специфіч-
ними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських, – 
на час навчання; (3) із заступниками керівників територіальних 
органів поліції в АРК, областях, містах Києві та Севастополі, райо-
нах, містах, районах у містах, науково-дослідних установ, вищих 
навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здій-
снюють підготовку поліцейських, та керівниками структурних 
підрозділів зазначених органів, закладів та установ – на термін 
три роки з правом продовження контракту на той самий термін; 
(4) із заступниками керівника поліції та керівниками територіа-
льних органів поліції в АРК, областях, містах Києві та Севастополі, 
науково-дослідних установ, ректорами (керівниками) вищих на-
вчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійс-
нюють підготовку поліцейських, та прирівняних до них керівни-
ками – строком на чотири роки з правом продовження контракту 
одноразово строком до чотирьох років; (5) з керівником поліції – 
строком на п’ять років з правом продовження контракту однора-
зово строком до п’яти років. 

Розглядаючи сутність поняття «контракт» ми підтримуємо 
позицію науковців, які розглядають контракт як один із видів 
трудового договору. Так, В. І. Прокопенко пропонує вважати конт-
ракт видом трудового договору1.  При цьому П. Д. Пилипенко про-
понує внести зміни до ч. 3 ст. 21 КЗпП України, виклавши її у такій 
редакції: «Особливим видом трудового договору є контракт, у 
якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін, 
умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, 
умови розірвання договору, в тому числі дострокового, встанов-
люються угодою сторін»2. 

Також слід підтримати позицію вчених стосовно необхідно-
сті розуміння контракту як виду трудового договору, який має 
свою специфіку та сферу застосування. Так, О. В. Смирнов указує, 
що поняття «контракт» найчастіше трактується як особливий різ-

                                                 
1 Прокопенко В. І. Співвідношення понять «трудовий договір» і 

«контракт» у трудовому праві України. Вісник Академії правових наук 
України. 1995. № 3. С. 112. 

2 Пилипенко П. Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових 
правовідносин. Київ: Знання, 2003. С. 96. 
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новид трудового договору, що відрізняється своєрідністю змісту, 
сторін контракту, його строковим характером1. Особливої уваги 
заслуговує думка Т. П. Яценка, який під контрактом про службу в 
органах внутрішніх справ розуміє угоду між громадянином Украї-
ни та органом внутрішніх справ в особі його начальника, за якою 
громадянин зобов’язується виконувати покладені на нього служ-
бові обов’язки, дотримуватися Присяги, внутрішнього трудового 
розпорядку та вимог нормативно-правових актів, що регламенту-
ють службу в органах внутрішніх справ, а орган внутрішніх справ 
зобов’язується здійснювати своєчасну та в повному обсязі виплату 
грошового забезпечення, надавати інші види забезпечення та со-
ціального захисту, а також забезпечувати всі умови служби, пе-
редбачені чинним законодавством та угодою сторін2. 

Отже, контракт про проходження служби в поліції є одним із 
видів трудового договору. Слушно з цього приводу зауважив  
П. Д. Пилипенко, який у своєму доктринальному дослідженні на-
голосив на необхідності внесення змін до ч. 3 ст. 21 КЗпП України, 
а саме викладення її у такій редакції: «Особливим видом трудово-
го договору є контракт, у якому строк його дії, права, обов’язки й 
відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення й ор-
ганізації праці працівника, умови розірвання договору, в тому чи-
слі дострокового, встановлюються угодою сторін»3. 

Як зазначає більшість учених, контракт є регулятором тру-
дових та деяких пов’язаних із ними відносин. Отже, основними 
відмінностями контракту від трудового договору є: (а) необхід-
ність постійного переукладення після закінчення його строку;  
(б) співвідношення нормативного та договірного регулювання 
трудових відносин тощо.  

Що ж стосується безпосередньо договірного регулювання 
виникнення та реалізації трудових прав поліцейських, то тут слід 
зауважити, що хоча його основною формою і виступає контракт, 
тобто вид трудового договору, який характеризується значною 
свободою сторін при визначенні ключових умов трудової діяльно-
сті, зміст даного трудового договору в значній частині прямо ви-
значається нормами діючого законодавства, що зумовлено специ-

                                                 
1 Трудовое право : учебн. / под ред.: О. В. Смирнова, И. О. Снегиревой. 3-

е изд., перераб. и доп. Москва: ТК «Велби» Изд-во Проспект, 2007. С. 186. 
2 Яценко Т. П. Правове регулювання служби працівників органів 

внутрішніх справ за контрактом: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.05. Київ, 2012. С. 12. 

3 Пилипенко П. Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових 
правовідносин. Київ: Знання, 2003. С. 96. 
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фікою функціонального призначення поліції. Такий стан справ 
суттєво обмежує можливості сторін у визначенні умов організації 
праці та здійснюваних трудових обов`язків, хоча не порушує осно-
вного принципу права на працю – свободи вибору праці. Адже ко-
нтракт укладається на добровільній основі. 
 
УДК 349.2: 351.74 

МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ ТА НАПРЯМОК 
ДІЯЛЬНОСТІ В ПІДГОТОВЦІ КАДРІВ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ  

Клочко А. М., 
проректор Харківського національного  

університету внутрішніх справ, 
 д-р юрид. наук, доцент 

Ініціативність поліцейських, їх здатність долучатися до вдо-
сконалення суспільного життя і до взаємодії з громадськістю, а 
також професійно виконувати покладені на них посадові 
обов’язки – це необхідні вимоги, що нині ставляться перед Націо-
нальною поліцією України. Для того щоб підготувати поліцейсь-
кого, який буде відповідати цим вимогам, важливим є впрова-
дження у підготовку кадрів для Національної поліції України ме-
тоду проектів як нової освітньої технології. 

Термін «проект» походить від латинського projectus – «кину-
тий вперед». Розробником методу проектів як освітньої технології 
став американський учений Дж. Дьюї на початку XX століття, який у 
своїх працях висунув думку про побудову навчального процесу на 
активній основі шляхом ініціативної діяльності учня (вихованця, 
студента, курсанта) відповідно до його особистого інтересу1.  

В українську освіту метод проектів як освітня технологія 
впровадився після набуття Україною незалежності завдяки актив-
ній діяльності міжнародних організацій. 

Проектна діяльність передбачає включення студентів у ці-
леспрямовану, практичну самостійну діяльність щодо вирішення 
проблем, формування дослідницьких умінь (планування проект-
ної діяльності, збір, обробка, аналіз, узагальнення інформації, про-

                                                 
1 Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления / Дж. Дьюи. М. : 

Лабиринт, 1999. 190 с. 
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