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Мета. Здійснити правовий аналіз процедури виникнення службово-трудових 

відносин з жінками-кандидатами на службу до Національної поліції України у контек-
сті правових колізій, що виникають під час прийняття жінок на службу до Національ-
ної поліції України.

Методи. При написанні статті застосовувались як загальнонаукові методи, так 
і спеціальні правові методи дослідження, зокрема: діалектичний, системно-струк-
турний, класифікаційний, порівняльно-правовий та формально-юридичний методи. 
Методологічну основу складають основні положення матеріалістичної діалектики як 
загального методу пізнання закономірностей розвитку природи та суспільства. Сис-
темно-структурний метод використовувався при визначенні структури наукової статті. 
Класифікаційний метод використовувався у процесі класифікації критеріїв диференці-
ації правового регулювання праці. Порівняльно-правовий метод надав змогу здійсни-
ти порівняльний аналіз правових норм, що регулюють жіночу працю. 

Результати. Обґрунтовано висновок, що правове регулювання виникнення служ-
бово-трудових відносин із жінками-кандидатами на службу до Національної поліції ди-
ференціюється як загальним, так і спеціальним законодавством, і така диференціація 
передбачає як надання додаткових юридичних гарантій, так і застосування додаткових 
обмежень для жінок-кандидатів на службу до Національної поліції України.

Ключові слова: юридичні гарантії, трудові відносини, Національна поліція Украї-
ни, правові обмеження, жінки-кандидати на службу, професійна діяльність, пільги.

Постановка проблеми. Відповідно до законодавства України процедура при-
йняття жінок на службу до Національної поліції регулюється загальними і спеціаль-
ними нормами трудового права України.

Чинне законодавство України передбачає певні правові гарантії для жінок у га-
лузі виникнення трудових правовідносин, у тому числі і для жінок, що бажають про-
ходити службу в Національній поліції України. 
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Варто зазначити, що такі гарантії, з одного боку, надають певні пільги та перева-
ги жінкам-кандидатам на службу до Національної поліції України, а з іншого — вста-
новлюють правові обмеження, враховуючи фізіологічні і біофізичні особливості жіно-
чого організму та специфіку професійної діяльності поліцейського. Дисбаланс таких 
пільг та переваг, з одного боку, і обмежень — з іншого, інколи призводить до певних 
правових колізій. 

Аналіз досліджень і публікацій. У науковій літературі ролі і значенню жінок, що 
проходять службу в поліції приділялась певна увага такими фахівцями, як В. П. Саль-
ников, Л. А. Морозова, Е. Д. Проценко, Ю. А. Потапова [1, с. 133-146], Н. А. Чередні-
ченко [2], Т. А. Іванова [3], але останнім часом не проводилось комплексне досліджен-
ня, яке б визначало правові колізії у галузі виникнення службово-трудових відносин із 
жінками, що бажають проходити службу в Національній поліції.

На теперешній момент існує досить мало наукових праць, які б досліджували 
протиріччя між юридичними гарантіями і правовими обмеженнями у галузі виник-
нення службово-трудових правовідносин із жінками, що бажають проходити службу в 
Національній поліції України.

Метою статті є дослідження дисбалансу між юридичними гарантіями і право-
вими обмеженнями у галузі виникнення службово-трудових правовідносин із жінка-
ми-кандидатами на службу до Національної поліції та надання пропозицій щодо удо-
сконалення і перспектив подальшого розвитку законодавства, яке регулює процедуру 
виникнення службово-трудових відносин із жінками — майбутніми поліцейськими.

Виклад основного матеріалу дослідження. Варто зазначити, що принцип єд-
ності та диференціації регулювання трудових відносин широко застосовується у регу-
люванні процедури прийняття жінок на службу до Національної поліції України.

Чинне трудове законодавство України передбачає надання жінкам-кандидатам 
на службу до Національної поліції України загальних юридичних гарантій у галузі 
працевлаштування, передбачених для всіх громадян України, і спеціальних юридич-
них гарантій, передбачених тільки для осіб жіночої статі.

До загальних юридичних гарантій, передбачених законодавством України, що 
забезпечують право на працю жінок у Національній поліції України відносяться нор-
ми, які містяться у статтях 1, 24, 43 Конституції України, ст.ст. 2-1, 5-1, 9, 22, 25, 184 
КЗпП України, ст.ст. 16, 17 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можли-
востей жінок і чоловіків» від 8 вересня 2005 року.

Варто зазначити, що специфіка професійної діяльності жінок-працівників На-
ціональної поліції України пов’язана з особливим характером професійної діяльності 
(служби).

Відповідно до ст. 91 Закону України «Про Національну поліцію» особливий ха-
рактер служби в поліції містить такі спеціальні умови для певних категорій поліцей-
ських: службу у святкові та вихідні дні; службу позмінно; службу із нерівномірним 
графіком; службу в нічний час.

Поняття професійного ризику працівників поліції у науковій літературі досліджу-
валося такими фахівцями, як О. М. Бандурка [4, с. 227–228], М. С. Гринберг [5, с. 17], 
С. Г. Келіна [6, с. 14–15], В .І. Самороков [7, с. 109]. Дослідження, проведені в різних 
країнах світу, в тому числі і в Україні, свідчать, що вірогідність стресових, екстремаль-
них ситуацій, небезпечних для життя в діяльності поліцейського, становить 7,7 бала і 
поступається вона лише роботі шахтарів (8,3 бала) за 10-бальною системою [4, с. 227].

Законодавець, враховуючи специфіку професійної діяльності в Національній по-
ліції, встановив додаткові вимоги до кандидатів на службу, які передбачені спеціальним 
законодавством про проходження служби в Національній поліції України, додаткові під-
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стави відмови у прийнятті на службу і особливий процес виникнення службово-трудо-
вих правовідносин з кандидатами на службу до Національної поліції України.

Додаткові вимоги до кандидатів на службу до Національної поліції України, які 
враховують специфіку професійної діяльності поліцейського, містяться в Законі Укра-
їни «Про Національну поліцію», Законі України «Про засади запобігання і протидії 
корупції», а також у відомчих наказах МВС України.

Так, відповідно до ст. 49 Закону України «Про Національну поліцію» на службу 
в поліції можуть бути прийняті громадяни України віком від 18 років, які мають повну 
загальну середню освіту, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 
та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 
місця проживання, які володіють українською мовою.

Вимоги щодо рівня фізичної підготовки для поліцейських та кандидатів, які по-
ступають на службу до поліції, затверджує Міністерство внутрішніх справ України.

Таким чином, норми, викладені у спеціальному законодавстві про проходження 
служби в Національній поліції, передбачають такі додаткові вимоги до кандидатів при 
прийнятті на службу в органи внутрішніх справ: досягнення кандидатом на службу 
18-річного віку; наявність у кандидата громадянства України; наявність у кандида-
та повної загальної середньої освіти; володіння українською мовою; взяття на себе 
зобов’язань дотримуватися обмежень поліцейського, визначених законом; взяття на 
себе зобов’язань складання Присяги поліцейського; наявність певних професійних та 
особистих якостей, рівня фізичної підготовки та стану здоров’я.

Варто зазначити, що Закон України «Про національну поліцію» врахував недолі-
ки попереднього законодавства про проходження служби в органах внутрішніх справ 
у галузі забезпечення гендерної рівності і заборони дискримінації за статевою озна-
кою. Так, п. 4 Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом 
органів внутрішніх справ України передбачав, що комплектування органів внутрішніх 
справ рядовим і молодшим начальницьким складом особами жіночої статі здійсню-
ється тільки у необхідних випадках. При цьому законодавець не надавав визначення 
цих необхідних випадків.

Стаття 49 Закону України «Про Національну поліцію» гарантує забезпечення 
гендерної рівності при прийомі на службу до Національної поліції громадян України.

Законодавство України, враховуючи специфіку професійної діяльності поліцей-
ських, передбачає додаткові підстави відмови громадянам України у прийнятті на 
службу до Національної поліції України.

Так, відповідно до ст. 61 Закону України «Про Національну поліцію» не може 
бути поліцейським: особа, визнана недієздатною або обмежено дієздатною особою; 
особа, засуджена за умисне вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, у тому 
числі судимість якої погашена чи знята у визначеному законом порядку; особа, яка має 
непогашену або незняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої; особа, 
щодо якої було припинено кримінальне провадження з підстав, що не реабілітують; 
особа, до якої були застосовані заходи адміністративної відповідальності за вчинення 
адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією; особа, яка відмовляєть-
ся від процедури спеціальної перевірки під час прийняття на службу в поліції або 
від процедури оформлення допуску до державної таємниці, якщо для виконання нею 
службових обов’язків потрібен такий допуск; особа, яка має захворювання, що пере-
шкоджає проходженню служби в поліції.

Додаткові вимоги та підстави відмови у прийнятті на службу до ОВС передбача-
ють також і особливу процедуру прийняття жінок на службу до Національної поліції. 
Ця процедура передбачає всебічне і повне вивчення психологічних, психофізичних, 
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ділових і моральних якостей кандидата на службу до Національної поліції із ціллю пе-
ревірки його професійної придатності. Так, відповідно до ст. 50 Закону України «Про 
Національну поліцію» громадяни України, які виявили бажання вступити на службу 
в поліцію, з метою визначення стану їхнього здоров’я зобов’язані пройти медичні об-
стеження, а також перевірку рівня фізичної підготовки, психофізіологічне обстеження, 
обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності в 
порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України. 

Громадяни України, які виявили бажання вступити на службу до Національної 
поліції, за їхньою згодою проходять тестування на поліграфі.

Відповідно до порядку, встановленого законом, щодо осіб, які претендують на 
службу в поліції, проводиться спеціальна перевірка, порядок проведення якої визна-
чається законом та іншими нормативно-правовими актами.

Аналіз законодавства про проходження державної служби в Національній по-
ліції дає підстави виокремити особливості виникнення службово-трудових відносин 
із жінками-кандидатами на службу до Національної поліції, які диференціюються за 
статевою ознакою кандидата на службу.

До таких особливостей належать: 
 — по-перше, надання додаткових юридичних гарантій, передбачених для жінок-

кандидатів на службу до Національної поліції України;
 — по-друге, застосування додаткових обмежень, передбачених тільки для осіб 

жіночої статі, що бажають проходити службу в Національній поліції.
Так, відповідно до ч. 3 ст. 61 Закону України «Про Національну поліцію» за по-

ліцейськими зберігаються всі права, визначені для громадян України Конституцією 
та законами України, крім обмежень, встановлених цим та іншими законами України.

Варто зазначити, що гарантії, передбачені для жінок при виникненні службово-тру-
дових правовідносин із Національною поліцією, поділяються на загальні, передбачені для 
всіх жінок, і спеціальні, передбачені для жінок, що виконують материнську функцію.

До загальних гарантій відносяться: забезпечення рівних прав та можливостей у 
працевлаштуванні (ст. 17 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можли-
востей жінок і чоловіків» від 8 вересня 2005 року); заборона відмови у прийнятті на 
службу, а також заборона прямого або непрямого обмеження прав чи встановлення 
прямих або непрямих переваг при укладенні контракту про службу в ОВС за мотивами 
статі (ст. 22 КЗпП України); встановлення цивільної, адміністративної та кримінальної 
відповідальності за порушення вимог законодавства про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків (ст. 24 Закону України «Про забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків» від 8 вересня 2005 року, стаття 161 Кримінального 
кодексу України); більш низькі вимоги, порівняно із чоловіками, щодо фізичної під-
готовки для жінок-кандидатів до Національної поліції (Наказ МВС України № 636 від 
02.07.2013 р.); надання права оскаржити відмову у прийнятті на службу до Національ-
ної поліції за мотивами статі (ст. 22 Закону України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків» від 8 вересня 2005 року).

Спеціальні гарантії передбачають: заборону відмови у прийнятті на службу та 
звільнення зі служби жінок за мотивами, пов’язаними з наявністю дітей (ст. 184 КЗпП 
України ); покладення на роботодавця обов’язку забезпечувати жінкам можливість су-
міщати трудову діяльність із сімейними обов’язками (ст. 17 Закону України «Про за-
безпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8 вересня 2005 року).

Але варто зазначити, що спеціальне законодавство України про проходження 
служби в ОВС, крім юридичних гарантій (у виді пільг та переваг), передбачає і деякі 
обмеження під час прийняття жінок на службу до ОВС.
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Відповідно до ст. 50 Закону України «Про національну поліцію» громадяни 
України, які виявили бажання вступити на службу в поліцію, з метою визначення ста-
ну їхнього здоров’я зобов’язані пройти медичні обстеження в порядку, визначеному 
Міністерством внутрішніх справ України.

Згідно зі статтею 84 Розкладу хвороб і фізичних недоліків, затверджених Нака-
зом МВС України «Про затвердження Положення про діяльність військово-лікарської 
комісії та Порядку проведення військово-лікарської експертизи і медичного огляду 
військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу в системі МВС» № 85 
від 06.02 2001 р., вагітні жінки, незалежно від терміну вагітності, є тимчасово непри-
датними для служби в органах внутрішніх справ і до прийняття в навчальні заклади 
МВС України [8].

Таким чином, вищевикладена норма дає підстави відмовляти вагітним жінкам у 
прийнятті на службу до Національної поліції України.

Цей наказ визначає вагітних жінок як тимчасово нездатних за станом здоров’я 
виконувати покладені на міліцію завдання та обов’язки, незалежно від того, чи вагіт-
ність з ускладненим перебігом, чи без ускладнень.

Але варто зазначити, що вагітність не вважається захворюванням, а є фізіологіч-
ним процесом [9, с. 95].

Варто зазначити, що диференціація правового регулювання виникнення 
службово-трудових відносин із жінками-кандидатами на службу до Національної 
поліції має як позитивні наслідки (надання додаткових юридичних гарантій по-
рівняно із чоловіками), так і негативні наслідки (застосування обмежень до певної 
категорії жінок).

Додаткові юридичні гарантії містяться у нормах статті 184 КЗпП України, що за-
бороняє відмовляти жінкам у прийнятті на роботу за мотивами наявності дітей віком 
до трьох років, а одиноким матерям — за наявності дитини віком до чотирнадцяти 
років або дитини інваліда, а також у Наказі МВС № 636, який передбачає зниження 
вимог щодо фізичної підготовки для жінок-кандидатів на службу до Національної по-
ліції порівняно із чоловіками [10].

Додаткові юридичні обмеження, що застосовуються до жінок-кандидатів на 
службу до Національної поліції, визначають вагітних жінок як тимчасово непридат-
них до проходження служби в Національній поліції (ст. 84 Розкладу хвороб і фізичних 
недоліків затверджених Наказом МВС України № 85 від 06.02 2001 р. [8]).

Висновки. Отже, правове регулювання виникнення службово-трудових відно-
син із жінками-кандидатами на службу до Національної поліції диференціюється як 
загальним, так і спеціальним законодавством, і така диференціація передбачає як на-
дання додаткових юридичних гарантій, так і застосування додаткових обмежень для 
жінок-кандидатів на службу до Національної поліції України.

Диференціація правового регулювання виникнення службово-трудових відносин 
із жінками-кандидатами на службу до Національної поліції має як позитивні наслідки 
(надання додаткових юридичних гарантій порівняно із чоловіками), так і негативні на-
слідки (застосування обмежень до певної категорії жінок).
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Цель. Осуществить правовой анализ процедуры возникновения служебно-тру-
довых отношений с женщинами-кандидатами на службу в Национальную полицию 
Украины в контексте правовых коллизий, которые возникают при принятии женщин 
на службу в Национальную полицию Украины.

Методы. При написании статьи применялись как общенаучные методы, так и 
специальные правовые методы исследования, а именно: диалектический, системно-
структурный, классификационный, сравнительно-правовой и формально-юридиче-
ский методы. Методологическую основу составляют основные положения материа-
листической диалектики — как общего метода познания закономерностей развития 
природы и общества. Системно-структурный метод использовался при определении 
структуры научной статьи. Классификационный метод использовался в процессе 
классификации критериев дифференциации правового регулирования труда. Сравни-
тельно-правовой метод дал возможность осуществить сравнительный анализ пра-
вовых норм, которые регулируют женский труд.

Результаты. Обоснован вывод о том, что правовое регулирование возникно-
вения служебно-трудовых отношений с женщинами-кандидатами на службу в На-
циональную полицию Украины дифференцируется как общим, так и специальным за-
конодательством, и такая дифференциация предусматривает как предоставление 
дополнительных юридических гарантий, так и применение дополнительных ограни-
чений для женщин-кандидатов на службу в Национальную полицию Украины.

Ключевые слова: юридические гарантии, трудовые отношения, Национальная 
полиция Украины, правовые ограничения, женщины-кандидаты на службу, професси-
ональная деятельность, льготы.

Objective. To carry out legal analysis of the procedure of the emergence of employer-
employee relationship with women who are candidates for serving in the National police of 
Ukraine in the context of legal collision emerging in the process of accepting women to serve 
in the National police of Ukraine.

Methods. While the research both general scientific methods, and special legal meth-
ods of research are applied. In particular: dialectical, systematic and structural analysis, 
classification, comparative methodologies, legalistic methods. Methodological basis of the 
article lies in the basic elements of materialistic dialectic as a general method of nature 
and society regularities cognition. Systematic and structural methods are used to define the 
scientific article structure. The classification method is used for criteria classification of le-
gal regulation differentiation of employment. Comparative methodologies allow to conduct 
comparative analysis of legal norms, which regulate women’s labor.  

Results. It is stated that the legal regulation of the emergence of employer-employee 
relationship with women who are candidates for serving in National police is differentiated 
by both the general legislation and special, and this differentiation presupposes as extra le-
gal guarantees and the application of additional constraints for women who are candidates 
for serving in the National police of Ukraine as well.

Key words: legal guarantees, labor relations, National Police of Ukraine, legal re-
strictions, women - candidates for service, professional activities, benefits.


