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Академії державної пенітенціарної служби

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ОСОБЛИВОГО ХАРАКТЕРУ  

В ДЕРЖАВНІЙ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

Ми маємо нагоду жити у демократичній та 
правовій державі, неодмінною умовою існування 
якої є беззаперечне забезпечення конституційних 
прав і свобод людини, однією із фундаментальних 
гарантій реалізації яких стало нормативне закрі-
плення принципу рівності.

Принцип рівності втілено у низці норматив-
но-правових актів, зокрема у Кримінально-вико-
навчому кодексі України, в якому зазначено, що 
виконання і відбування покарань ґрунтуються на 
принципі рівності засуджених перед законом [1]. 
Але його повноцінна реалізація не можлива без 
забезпечення рівності перед законом осіб, на яких 
державою покладено обов’язок виконання пока-
рань – осіб рядового і начальницького складу Дер-
жавної кримінально-виконавчої служби України 
(далі – ДКВС України).

Особи рядового і начальницького складу ДКВС 
України належать до персоналу ДКВС України, 
проходять службу у державній службі особливого 
характеру [2], яка потребує значних фізичних та 
інтелектуальних затрат. Ось чому заслуговує на 
увагу стан забезпечення правового та соціального 
захисту осіб, які проходять службу в ДВКС Укра-
їни, зокрема науково-педагогічних працівників.

Варто наголосити, що одним із основних ви-
кликів для нашої демократичної держави є гостра 
необхідність радикальних змін у функціонуванні 
ДКВС України з метою задоволення потреб носія 
суверенітету і єдиного джерела влади в Україні – 
її народу. Нині існує низка нормативно-правових 
актів, прийнятих з метою перебудови ДКВС Укра-
їни та зміни чинного законодавства, яке регулює 
механізм виконання покарання. Разом із тим ві-
тчизняне законодавство, яке встановлює порядок 
та умови проходження служби в органах, устано-
вах та навчальних закладах ДКВС України, по-
требує ґрунтовних змін.

Постановка проблеми. Навчальні заклади, які 
належать до ДКВС України, відіграють важливу 
роль у якісному кадровому забезпеченні органів та 
установ виконання покарань. Тому науково-педа-
гогічні працівники, на яких покладено завдання 
з підготовки конкурентоспроможного людського 
капіталу для забезпечення потреб ДКВС України 

та які проходять службу в ній, є її дорогоцінним 
скарбом. Однак адміністративно-правове регулю-
вання проходження служби в ДКВС України не 
забезпечує належного соціального захисту та пра-
вового забезпечення осіб рядового і начальниць-
кого складу ДКВС України, зокрема науково-пе-
дагогічних працівників.

Стан опрацювання. Питанню особливостей 
проходження державної служби в правоохо-
ронних органах приділяли увагу багато вчених, 
зокрема О. Бондарчук, А. Галай, С. Зливко. 
На жаль, науковцями недостатньо досліджено 
особливості проходження служби в ДКВС Украї-
ни науково-педагогічними працівниками та їхнє 
правове і соціальне забезпечення. З цієї причини 
дослідження якості правового та соціального за-
безпечення науково-педагогічних працівників, 
які проходять службу в ДКВС України, не викли-
кає сумнівів.

Мета статті – на основі аналізу стану правового 
та соціального забезпечення науково-педагогіч-
них працівників, які проходять службу в  ДКВС 
України, розробити рекомендації, спрямовані на 
вирішення нагальних проблем, які виникають під 
час правового регулювання проходження держав-
ної служби особливого характеру в ДКВС України.

Варто наголосити, що вітчизняним законо-
давством, яке регулює порядок та умови проход-
ження служби в ДКВС України, не закріплено 
поняття «науково-педагогічний працівник ДКВС 
України», не визначено його як категорії персона-
лу ДКВС України [3]. Тому правове та соціальне 
забезпечення науково-педагогічних працівників, 
які проходять службу в ДКВС України, здійсню-
ється на загальних підставах як осіб рядового і на-
чальницького складу ДКВС України, визначених 
Законом України «Про ДКВС України» та Зако-
ном України «Про Національну поліцію».

На думку автора, головною особливістю пра-
вового та соціального забезпечення науково-пе-
дагогічних працівників, які проходять державну 
службу особливого характеру в ДКВС України, є 
невідповідність норм законодавства, яке регулює 
порядок та умови проходження служби в ДКВС 
України, нормам, що встановлюють засади функ-
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ціонування системи вищої освіти в Україні і не-
достатній соціальний захист та правове забез-
печення науково-педагогічних працівників, які 
проходять службу в ДКВС України. 

Тобто, правове та соціальне забезпечення, 
спільне для всіх категорій осіб, які проходять 
службу в ДКВС України, не враховує соціаль-
них гарантій, передбачених чинним законодав-
ством для науково-педагогічних працівників. 
Внаслідок цього відбувається колізія, і соціаль-
ні гарантії та правове забезпечення, передбачені 
для осіб рядового і начальницького складу ДКВС 
України, зокрема науково-педагогічних праців-
ників,  суперечать державним гарантіям, вста-
новленим для науково-педагогічних працівників 
Законом України «Про вищу освіту» та Законом 
України «Про освіту», а саме:

 Законом України «Про Національну поліцію» 
встановлено, що мінімальна тривалість щорічної 
чергової оплачуваної відпустки за повний відпра-
цьований рік складає 30 діб із приєднанням до неї 
після досягнення 5-річного стажу служби одного 
календарного дня, але не більше п’ятнадцяти [4]. 
Завдяки цьому максимальна тривалість відпуст-
ки науково-педагогічних працівників, які нале-
жать до осіб рядового та начальницького складу 
ДКВС України, складає 45 діб. 

Тим часом для науково-педагогічних праців-
ників Законом України «Про освіту» закріплено 
право на подовжену оплачувану відпустку [5], 
а Законом України «Про відпустки» передбачена 
щорічна основна відпустка тривалістю до 56 ка-
лендарних днів [6]. Внаслідок цього не забезпечу-
ється реалізація права науково-педагогічних пра-
цівників, які проходять службу в ДКВС України, 
на подовжену оплачувану відпустку, до того ж по-
рівняно з науково-педагогічними працівниками, 
які не належать до осіб рядового і начальницького 
складу ДКВС України, відбувається погіршення 
їхнього соціального захисту.

 Вітчизняним законодавством, яке встановлює 
засади функціонування системи вищої освіти, за-
кріплено для науково-педагогічних працівників 
право на творчу відпустку строком до одного року, 
яка зараховується до стажу роботи (не більше од-
ного разу на 10 років) [5]. Проте для осіб рядового 
і начальницького складу ДКВС України не визна-
чено механізму надання такої творчої відпустки. 

 Із науково-педагогічними працівниками пе-
редбачено укладення особливої форми трудового 
договору – контракту [7], в якому права, обов’яз-
ки і відповідальність сторін, строк дії, умови 
організації праці працівника, умови розірван-
ня можуть встановлюватися угодою сторін [8].  
Тоді як для осіб рядового і начальницького скла-
ду ДКВС України, зокрема науково-педагогіч-
них працівників, чинним законодавством, яке 
регулює порядок і умови проходження служби, 

не передбачено можливості укладення контрак-
ту, внаслідок чого виникає юридична колізія, 
яка потребує врегулювання [3]. 

 Заміщенню вакантних посад науково-педа-
гогічних працівників передує конкурсний відбір 
[7], але для осіб, які проходять службу в ДКВС 
України, зокрема науково-педагогічних праців-
ників, чинним законодавством не передбачено 
процедури конкурсного відбору для заміщення 
вакантної посади [3].

 Для науково-педагогічних працівників іс-
нує можливість заміщення вакантних посад за 
трудовим договором до проведення конкурсного 
заміщення цих посад [7], тобто, є перспектива 
укладення із цими особами строкового трудо-
вого договору, строк у якому встановлюється 
часом проведення конкурсного відбору. Разом 
із тим для науково-педагогічних працівників, 
які проходять службу в ДКВС України, не існує 
механізмів забезпечення укладення строкового 
трудового договору. Законом України «Про На-
ціональну поліцію» не закріплено підстав укла-
дення контракту (строкового трудового договору) 
у зв’язку із призначенням на вакантну посаду 
науково-педагогічного працівника та звільнен-
ня зі служби у разі закінчення строку трудового 
договору, але вказано, що за умови успішного 
виконання службових обов’язків призначення 
на посаду здійснюється безстроково [4]. Через це 
науково-педагогічні працівники, які проходять 
службу в ДКВС України, не можуть бути призна-
ченими за строковим трудовим договором, а отже 
відбувається порушення конституційного права 
громадян на працю.

Висновки. На підставі викладеного вище мож-
на зробити висновок, що чинним законодавством, 
яке регулює порядок та умови проходження 
служби в ДКВС України, не узгоджено порядок та 
умови проходження служби в ДКВС України, со-
ціальне та правове забезпечення науково-педаго-
гічних працівників із нормами, які встановлюють 
засади функціонування системи вищої освіти.

З метою забезпечення конституційного прин-
ципу рівності перед законом, права на працю 
та узгодженості норм чинного законодавства,  до-
цільно запропонувати зміни до чинного законо-
давства, а саме:

 – внести зміни до частини 3 статті 14 Закону 
України «Про ДКВС України» і додати до неї аб-
зац 2, в якому зазначити, що призначенню на ва-
кантні посади науково-педагогічних працівників 
передує конкурсний відбір відповідно до вимог За-
кону України «Про вищу освіту», за результатами 
успішного проходження якого в обов’язковому 
порядку укладається контракт;

 – внести зміни до частини 1 статті 77 Закону 
України «Про Національну поліцію» і додати до 
підстав звільнення зі служби пункт 12: у зв’язку 
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із закінченням строку строкового трудового дого-
вору (контракту), укладеного відповідно до вимог 
Закону України «Про вищу освіту»;

 – внести зміни до статті 93 Закону України 
«Про Національну поліцію» і додати до неї части-
ну 12, в якій закріпити право науково-педагогіч-
них працівників, які проходять службу в ДКВС 
України, на щорічну чергову оплачувану відпуст-
ку тривалістю до 56 діб, вказавши, що порядок 
надання відпустки науково-педагогічним праців-
никам, які проходять службу в ДКВС України, 
встановлюється Постановою Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку надання 
щорічної основної відпустки тривалістю до 56 ка-
лендарних днів керівним працівникам закладів та 
установ освіти, навчальних (педагогічних) частин 
(підрозділів) інших установ і закладів, педагогіч-
ним, науково-педагогічним працівникам і науко-
вим працівникам» від 14.04.1997 № 346;

 – внести зміни до статті 23 Закону України «Про 
ДКВС України» і додати до неї частину 9, в якій за-
кріпити право науково-педагогічних працівників, 
які проходять службу в ДКВС України, на творчу 
відпустку строком до одного року не більше одного 
разу на 10 років із зарахуванням до стажу служби.
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Анотація

Залуговська Г. П. Особливості правового та соці-
ального захисту науково-педагогічних працівників, 
які проходять державну службу особливого характеру 
в Державній кримінально-виконавчій службі Украї-
ни. – Стаття.

У статті досліджено стан забезпечення правового та 
соціального захисту осіб, які проходять службу в ДКВС 
України, зокрема науково-педагогічних працівників. 
Здійснено аналіз нормативно-правових актів, які регу-
люють правове та соціальне забезпечення осіб рядового 
і начальницького складу ДКВС України та науково-пе-
дагогічних працівників, а саме Закону України «Про 
ДКВС України», Закону України «Про Національну 
поліцію», Закону України «Про освіту», Закону Укра-
їни «Про вищу освіту», ЗаконуУкраїни «Про відпуст-
ки». У статті приділено увагу різниці між тривалістю 
щорічної відпустки, передбаченої для науково-педаго-
гічних працівників, і щорічної чергової оплачуваної 
відпустки науково-педагогічних працівників, які про-
ходять службу в ДКВС України.

У результаті проведеного аналізу норм, які регу-
люють порядок та умови проходження служби в ДКВС 
України, з’ясовано, що правове та соціальне забезпечен-
ня науково-педагогічних працівників, які проходять 
службу в ДКВС України, здійснюється на загальних під-
ставах як осіб рядового і начальницького складу ДКВС 
України. Тому воно не відповідає вимогам правових 
норм, які встановлюють засади функціонування систе-
ми вищої освіти. Внаслідок цього відбувається колізія, 
і соціальні гарантії та правове забезпечення, передба-
чені для осіб рядового і начальницького складу ДКВС 
України, зокрема науково-педагогічних працівників, 
не відповідають державним гарантіям, встановленим 
для науково-педагогічних працівників Законом Украї-
ни «Про вищу освіту» та Законом України «Про освіту».

У статті особливу увагу приділено стану правово-
го регулювання механізму призначення на вакантні 
посади науково-педагогічних працівників, які про-
ходять службу в ДКВС України, за строковим трудо-
вим договором до проведення конкурсу на заміщення 
вакантної посади відповідно до вимог Закону України 
«Про вищу освіту» та за результатами проходження 
конкурсу. З метою вирішення проблем, які виникають 
під час забезпечення правового та соціального захи-
сту науково-педагогічних працівників, які проходять 
службу в ДКВС України, запропоновано зміни до чин-
ного законодавства. 

Ключові слова: Державна кримінально-виконав-
ча служба України, науково-педагогічний працівник, 
правове та соціальне забезпечення, заміщення вакант-
них посад, строковий трудовий договір, відпустка, 
звільнення зі служби.

Summary

Zalugovska G. P. Features of legal and social protec-
tion of scientific and pedagogical workers who serve in 
special civil service in the State Criminal Enforcement 
Service of Ukraine. – Article.

The article investigates the state of legal and social 
protection of persons serving in the State Criminal En-
forcement Service of Ukraine, in particular scientific 
and pedagogical workers. The analysis of normative and 
legal acts regulating legal and social security of persons 
in ordinary and commanding staff of the State Criminal 
Enforcement Service of Ukraine and scientific and ped-
agogical workers, namely the Law of Ukraine “On the 
State Criminal Enforcement Service of Ukraine”, Law of 
Ukraine “On National Police”, Law of Ukraine “On Edu-
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cation”, Law of Ukraine “On Higher Education”, Law of 
Ukraine “On Vocations”. The article pays considerable at-
tention to the difference between the duration of annual 
leave provided for scientific and pedagogical workers and 
the annual regular paid leave of scientific and pedagogi-
cal workers who serve in the State Criminal Enforcement 
Service of Ukraine.

As a result of the analysis of the norms governing the 
procedure and conditions of service in the State Criminal 
Enforcement Service of Ukraine, it is found that legal 
and social support of scientific and pedagogical workers 
who serve in the State Criminal Enforcement Service of 
Ukraine is carried out on the general grounds as persons 
in ordinary and commanding staff of the State Criminal 
Enforcement Service of Ukraine. Therefore, it does not 
meet the requirements of the legal norms that set the 
foundations for the functioning of the higher educational 
system. As a result, there is a conflict and the social guar-
antees and legal support provided for persons of ordinary 
and commanding staff of the State Criminal Enforcement 
Service of Ukraine, in particular scientific and pedagog-

ical workers, do not correspond to the state guarantees 
established for scientific and pedagogical workers by the 
Law of Ukraine “On Higher Education” and the Law of 
Ukraine “On Education”.

In the article special attention is paid to the state of 
legal regulation of the mechanism of appointment of va-
cant posts of scientific and pedagogical workers who are 
serving in the State Criminal Enforcement Service of 
Ukraine, under a fixed-term employment contract before 
the competition for vacancy in accordance with the re-
quirements of the Law of Ukraine “On Higher Education” 
and according to the results of passing competition. In or-
der to solve the problems that arise during the provision 
of legal and social protection of scientific and pedagogical 
workers who serve in the State Criminal Enforcement Ser-
vice of Ukraine, amendments to the current legislation 
have been proposed.

Key words: State Criminal Enforcement Service of 
Ukraine, a scientific and pedagogical worker, legal and 
social security, replacement of vacant positions, a fixed-
term employment contract, leave, dismissal.


