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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 
 сформувати знання у слухачів магістратури про загальні засади 

державної кадрової політики в Україні; 

 сформувати знання у слухачів магістратури про основні засади та 

пріоритетні напрямки кадрової політики в підрозділах Національної поліції; 

 сформувати знання у слухачів магістратури про основні напрямки 

концепції реформування МВС України-2014. 

 

ВСТУП 

 

Сучасне українське суспільство характеризується розривом між 
існуючою моделлю розвитку людського потенціалу держави та потребами 
ринкової економіки і демократичного суспільства. 

Сучасна модель розвитку людського потенціалу не забезпечує необхідних 

кількісних та якісних характеристик трудових ресурсів. Наразі існує тенденція 

до депопуляції, старіння, бідності населення, міграції кваліфікованої робочої 

сили за кордон, деформації у сфері зайнятості, маргіналізації підготовлених 

фахівців, незадовільних умов праці, відсутності стимулів до професійного 

розвитку на більшості підприємств, установ, організацій країни. Закріпленню 

цих негативних явищ сприяють застарілі форми організації праці та 

менеджменту, технологій виробництва й технічного оснащення, 

неадаптованість до ринкових умов, руйнування соціальної інфраструктури. 

На сьогодні в Україні невідкладним є вирішення таких завдань, як: 

- створення загальнонаціональної системи управління персоналом та її 
складових: регіональних підсистем, орієнтованих на пріоритети регіонального 

розвитку; 

- розроблення та впровадження системи моніторингу людського 
розвитку; 

- детінізація ринку праці, подолання зловживань при наймі працівників, 
організації трудового процесу та оплати праці; 

- створення системи й технологій залучення інвестицій в людський 
розвиток; 

- удосконалення національної системи професійної підготовки з 
урахуванням реальних потреб у персоналі у сфері державного управління, 
соціально-гуманітарній сфері, ключових галузях економіки, промисловості та 
агропромисловому комплексі. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В 

УКРАЇНІ 

 

Сучасне українське суспільство характеризується розривом між 
існуючою моделлю розвитку людського потенціалу держави та потребами 
ринкової економіки і демократичного суспільства. 

Сучасна модель розвитку людського потенціалу не забезпечує необхідних 

кількісних та якісних характеристик трудових ресурсів. Наразі існує тенденція 

до депопуляції, старіння, бідності населення, міграції кваліфікованої робочої 

сили за кордон, деформації у сфері зайнятості, маргіналізації підготовлених 

фахівців, незадовільних умов праці, відсутності стимулів до професійного 

розвитку на більшості підприємств, установ, організацій країни. Закріпленню 

цих негативних явищ сприяють застарілі форми організації праці та 

менеджменту, технологій виробництва й технічного оснащення, 

неадаптованість до ринкових умов, руйнування соціальної інфраструктури. 

На сьогодні в Україні невідкладним є вирішення таких завдань, як: 

- створення загальнонаціональної системи управління персоналом та її 
складових: регіональних підсистем, орієнтованих на пріоритети регіонального 

розвитку; 

- розроблення та впровадження системи моніторингу людського 
розвитку; 

- детінізація ринку праці, подолання зловживань при наймі працівників, 
організації трудового процесу та оплати праці; 

- створення системи й технологій залучення інвестицій в людський 
розвиток; 

- удосконалення національної системи професійної підготовки з 
урахуванням реальних потреб у персоналі у сфері державного управління, 
соціально-гуманітарній сфері, ключових галузях економіки, промисловості та 
агропромисловому комплексі. 

Істотно впливають глобальні фактори, такі як розвиток інформаційних 
технологій, впровадження електронного урядування та економічна інтеграція. 

Відбувається нарощування в Україні ознак постіндустріального інформаційного 

суспільства, що кардинально змінює структуру персоналу порівняно з 

персоналом індустріального суспільства. Спостерігається істотне скорочення 

чисельності осіб, зайнятих у сільському господарстві, промисловості, й 

одночасне збільшення чисельності персоналу у сферах державного управління, 

обслуговування, освіти, науки, культури. Особливу групу персоналу складають 

фахівці з комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, аналізу та обробки 

інформації. Відбувається якісна зміна змісту й характеру праці в напрямі 

зростання частки інтелектуальної-творчої складової. 
Актуальною є проблема подолання кадрових деформацій в органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування і, передусім, забезпечення 
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захисту прав людини та формування антикорупційних механізмів у сфері 

державного управління – запобігання виникненню та управління конфліктом 

інтересів на публічній службі. 

Широке впровадження інформаційних технологій в сучасне управління та 

виробництво вимагає значного підвищення якості професійної підготовки 
працівників, її гнучкості, безперервності підвищення їх кваліфікації впродовж 

усього професійного життя. 

Серед основних проблем у сфері кадрової політики, які потребують 
невідкладного вирішенні, є такі: 

По-перше, невідповідність державної кадрової політики вимогам 
трансформаційних процесів у державі. Значна частина наявного кадрового 
корпусу державного управління та місцевого самоврядування не готова до 
роботи в умовах сьогодення і на перспективу. 

По-друге, недосконалість законодавчої бази, яка не надає процесам 
управління персоналом правової обґрунтованості, врегульованості та 
захищеності, не враховує європейські стандарти в кадровій сфері. 

По-третє, відсутність стратегічного спрямування щодо підготовки 
персоналу відповідно до потреб суспільства, яке передбачає кваліфіковане 
здійснення прогнозування, планування, постійне оцінювання ситуації з 
персоналом у країні. 

По-четверте, невпорядкованість, слабка функціональна визначеність 

структур по роботі з персоналом, недостатня кваліфікація персоналу кадрових 

служб, що веде до неефективності, неузгодженості підходів у кадровому 

менеджменті на всіх рівнях. Такий стан заважає активній професіоналізації 

багатьох видів економічної діяльності, професійній самореалізації людей 

практично в усіх сферах суспільного виробництва. Державна кадрова політика 

повинна спиратися на потужну систему по роботі з персоналом, сучасні 

технології з управління персоналом. 

Головна мета державної кадрової політики – сприяння оптимальному 

використанню трудових ресурсів країни для реалізації національних інтересів із 

врахуванням наявних потреб економіки, розвитку регіонів та світових 

тенденцій для забезпечення конкурентоспроможності держави на міжнародній 

арені; створення умов для забезпечення реалізації права громадян на працю, 

відпочинок та соціальний захист, закріплені Конституцією України. 

Цілі державної кадрової політики: 

- соціальна – досягнення високого рівня розвитку професійного, 
інтелектуально-творчого та морального людського потенціалу країни і 
задоволення очікувань населення щодо професійної самореалізації, гідного 
рівня оплати праці та умов її здійснення; 

- економічна – забезпечення всіх галузей суспільного виробництва 
кваліфікованими кадрами, зростання економічної могутності країни, 
підвищення рівня добробуту населення і зменшення витрат, що забезпечують ці 

досягнення; 
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- інституційна – нормативно-правова забезпеченість, спроможність 
інститутів кадрової сфери до удосконалення управління персоналом та кадрової 

роботи на демократичних принципах; 

- організаційна – розбудова системи управління персоналом на засадах 

реалізації норм права, соціального діалогу та партнерства зацікавлених 

суб'єктів державної кадрової політики. 

Принципи державної кадрової політики 

Державна кадрова політика ґрунтується на таких загальних принципах: 

- законність; 

- дотримання права людини на вільний вибір професії та виду трудової 
діяльності; 

- запобігання дискримінації за етнічними, соціальними, політичними, 
релігійними, гендерними та іншими ознаками; 

- професіоналізм, доброчесність та етика поведінки; 

- прозорість і відкритість, залучення усіх зацікавлених осіб (аналітиків, 
науковців, громадських діячів, представників профспілок та інших професійних 

асоціацій) до розробки та моніторингу реалізації кадрової політики; 

- обґрунтованість та стратегічність (врахування потреб та перспектив 
розвитку держави відповідно до загальнодержавних пріоритетів, 

особливостей регіонального розвитку та розвитку різних сфер економіки, 

а також світових тенденцій розвитку трудових ресурсів); 

- раціональність у доборі й розстановці кадрів, 

- сприяння професійному та кар'єрному розвитку працівників, 
можливостей для всебічного, гармонійного розвитку та реалізації особистості 
тощо; 

- вільний доступ до державної служби. 

Цілі кадрової політики відповідно до різних сфер державного 

управління 

1. Врахування потреб та стратегій розвитку економіки в системі навчання, 

в тому числі при формуванні державного замовлення (Реформа вищої освіти та 

галузевого навчання). 

2. Врахування потреб у людських ресурсах та підготовки кадрів при 
формуванні стратегій розвитку (Політика щодо розвитку секторів економіки). 

3. Вдосконалення управління людськими ресурсами на державній службі 

України для залучення на неї та утримання кваліфікованих кадрів з метою 

розвитку професійної державної служби, що відповідає потребам суспільства та 

надає ефективні послуги населенню (Реформа державної служби). 
Зміст державної кадрової політики 

Державна кадрова політика здійснюється шляхом цілеспрямованих 
спільних дій усіх зацікавлених суб'єктів у формі удосконалення та реалізації 
чинного законодавства та соціального діалогу. 

Правовим підґрунтям Стратегії є Конституція України, трудове, 
адміністративне й інше законодавство, відповідно до яких держава створює 
умови для здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості 

у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми підготовки, 
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перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу відповідно до суспільних 

потреб, захищає безпеку життєдіяльності країни. 

Стратегія базується на європейських принципах публічного права та 
управління, чіткому розмежуванні регулятивних і управлінських функцій 
держави; засадах сучасної демократії, що передбачає свободу вибору 
професійної діяльності особи, творчу конкуренцію, гармонію прав та 
обов'язків; соціальному діалозі та партнерстві, рівноправному залученні усіх 
зацікавлених суб'єктів до процесів формування і реалізації державної кадрової 

політики; сучасних концепціях і технологіях управління розвитком людського 

потенціалу. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

У системі управління людськими ресурсами держава має інтереси, 

пов'язані з необхідністю забезпечення загальносуспільних потреб. Тому 

державна кадрова політика включає не тільки кадрову політику для державного 

сектора, але й певні регуляторні дії щодо приватного та громадського секторів. 

Міра втручання держави в діяльність суб'єктів приватного та громадського 

секторів базується на принципах соціального партнерства, законодавчо 

визначається державою та контролюється громадськістю. 
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2. КАДРОВА ПОЛІТИКА В ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ 

 

Процеси державотворення молодої незалежної України є 

найважливішими в усіх сферах життєдіяльності її суспільства. У державі 

формуються основи громадянського суспільства і сучасного демократичного 

державного устрою на принципах розподілу влади. Кадровий потенціал 

суспільства - це його соціальні ресурси, що характеризуються творчою 

енергією окремих людей, соціальних організацій, соціальних груп, 

громадянських інститутів суспільства. їх діяльність може бути скерована на 

підвищення якості життя, створення ефективної системи управління і 

самоуправління суспільними справами. Погоджуємося з думкою 

С.В. Пєтковим, який вважає, що «...відповідні структурні перетворення системи 

МВС України полягають у кадровому забезпеченні системи. ... розвиток 

людського потенціалу - основа стратегії структурно-інноваційного розвитку 

МВС України». 

Творчий потенціал людської енергії величезний. Деякі вчені 

порівнюють його з енергією атомного ядра. Тому однією з актуальних 

завдань сьогодні є проблема реалізації цього потенціалу, розкриття творчих 

можливостей людини, соціальних організацій, в тому числі і в органах 

внутрішніх справ України. 

Питанням, які пов’язані з підвищенням ефективності регулювання 

діяльності в органах внутрішніх справ України, присвячені праці провідних 

вчених: В.Б. Авер’янова, Ю.П. Битяка, О.К. Безсмертного, А.С. Васильєва, 

І.П. Голосніченка, Є.В. Додіна, М.М. Дорогих, В.В. Зуя, Р.А. Калюжного, 

Д.П. Калаянова, З.Р. Кісіль, Л.В. Коваля, А.Т. Комзюка, М.Н. Курка, О.І. 

Остапенка, В.М. Плішкіна, П.М. Рабіновича, Ю.І. Римаренка, О.П. Рябченко, 

О.Ф. Скакун, О.Ю. Синявської, М.М. Тищенка, В.В. Цвєткова, Ю.С. 

Шемшученка, Х.П. Ярмакі, О.Н. Ярмиша та інших авторів, які розробили 

теоретичні та методологічні основи управління органами внутрішніх справ 

України. 

Незважаючи на те, що в країні вже створені значні нормативно-правові 

засади щодо здійснення адміністративної реформи, організації державної 

служби, законодавчого визначення положень про місцеві державні 

адміністрації і органи місцевого самоврядування, процеси адміністративно-

кадрових реформ в органах внутрішніх справ відбуваються вкрай повільно. 

Необхідність управлінських змін в органах внутрішніх справ викликана 

існуючими диспропорціями залишків минулих тоталітарних і сучасних 

демократичних управлінських систем, неузгодженістю їх з новим соціально-

політичним курсом національного державотворення та неконструктивністю 

щодо переходу на шлях ринкової економіки. 
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З перших років існування України як незалежної держави питанням 

розвитку органів внутрішніх справ приділялася найпильніша увага, про що, 

зокрема, свідчить ціла низка законодавчих актів, постанов, наказів, 

інструкцій та інших нормативно-правових документів, що були прийняті за 

цей час. Вирішенню також підлягали питання визначення завдань, 

принципів, прав та обов’язків органів внутрішніх справ та окремих їх 

підрозділів, організаційно-правових основ побудови та багато інших. 

Важливе місце серед них посідали кадрові питання, адже жодна реформа 

органів внутрішніх справ не досягне цілі без якісного комплектування 

персоналу та виконання ним повною мірою своїх службових обов’язків. Із 

всією гостротою постало завдання запровадження новітньої системи роботи з 

кадрами органів внутрішніх справ, яка б була адекватна радикальним змінам 

в Україні, та створенням у зв’язку з цим якісно нової нормативної бази, котра 

регламентувала б діяльність усіх складових цієї системи. 

Президент України Указом від 07.07.1997 р. № 620 утворив Державну 

комісію з проведення в Україні адміністративної реформи. А Указом від 

22.07.1998 р. № 810 було затверджено заходи щодо впровадження Концепції 

адміністративної реформи в Україні. Як один з напрямів передбачено 

формування державної кадрової політики, що включає в себе: по-перше, 

формування ефективної організації виконавчої влади всіх рівнів управління; 

по-друге, запровадження раціонального адміністративного устрою; по-третє, 

вирішення комплексу принципово нових кадрових проблем, а саме: 

організацію на нових засадах державної служби та служби в органах 

виконавчої влади; створенню сучасної системи підготовки та перепідготовки 

управлінських кадрів - високопрофесійних, чесних, патріотичних, 

відповідальних. 

Проведення в Україні адміністративної реформи включає також 

вирішення цілого комплексу завдань розвитку органів внутрішніх справ, їх 

економічного і соціально-культурного піднесення. Важливим напрямком у 

цьому є формування державної кадрової політики в органах внутрішніх справ 

як фактора удосконалення державно-управлінської діяльності. Кадрова 

політика та практика тісно взаємопов’язані з проблемою реалізації 

економічних та соціальних завдань. 

Роль кадрів органів внутрішніх справ у сучасних суспільних умовах 

невпинно актуалізується новітніми об’єктивними процесами українського 

державного будівництва. Найбільш характерними стають децентралізація 

процесів управління, активізація діяльності в ОВС на місцях, зростання ролі і 

впливу регіонів на центральні органи влади і тим самим на формування 

державної політики, становлення регіональної еліти. 

Для успішної реалізації цих проблем у Програмі діяльності Кабінету 

Міністрів України „Український прорив: для людей, а не для політиків ”, 

окреслена нова кадрова політика в умовах адміністративної реформи. МВС 

України орієнтується на кадри нової генерації - прагматиків і професіоналів, 

здатних до рішучих дій у вирішенні сучасних проблем охорони громадського 

порядку та боротьби зі злочинністю. Формування нового кадрового корпусу 
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правоохоронців здійснюватиметься шляхом удосконаленням вимог і умов 

прийняття на службу в ОВС з переходом до єдиного порядку проведення 

конкурсів та стажування із складанням іспитів, запровадженням прозорості 

процедури просування по службі з урахуванням досягнутих у роботі 

результатів. 

Управління кадровим потенціалом в ОВС на різних ієрархічних рівнях, 

по-перше, набуває сьогодні важливого значення в підвищенні ефективності 

управління; по-друге, стає головним напрямком, який „запускає механізм” 

відродження української міліції; по-третє, змінює вектор вдосконалення 

самої кадрової політики, яка приймає сучасний характер при одній умові - 

формування її розпочнеться не тільки „зверху”, але й „знизу”, з кожного 

райвідділу. 

Останні володіють величезними кадровими ресурсами, які проходять 

свій початковий шлях соціалізації „вверх”. Саме тут кадри свідомо формують 

первинні якості професіонала, громадянина, навчаючись основним засадам 

управлінської діяльності. 

Питання про зміст державної політики - основне методологічне 

питання державного управління. В ідеалі державна політика - це 

оптимальний синтез об’єктивних тенденцій суспільного розвитку і 

переважаючих суб’єктивних суджень про свої інтереси в ньому. „Політика - 

соціальна діяльність у політичній сфері суспільства, направлена головним 

чином на досягнення, утримання, зміцнення і реалізацію влади”. 

Ми розглядаємо державну політику в підрозділах Національної поліції 

як діяльність держави з регулювання її економічного, соціального, 

етнополітичного, екологічної розвитку в просторовому аспекті. Відповідно 

державна кадрова політика в органах і підрозділах внутрішніх справ повинна 

будуватися диференційовано. Кадрова політика ОВС має дистанціюватися 

від політики конкретних політичних сил, інакше вона буде нестійкою, 

позбавленою стратегічного характеру. 

На наш погляд, конструктивною виглядає точка зору Г.В. Атаманчука, 

що визначає такі критерії державної кадрової політики: забезпечення 

раціонального та ефективного використання наявного ресурсного, 

виробничого, трудового та інтелектуального потенціалу країни; активізація 

праці, що виходить безпосередньо на інтереси людини і має реальний вплив 

на якість і рівень задоволення людських потреб; зміна умов, виробничої і 

соціальної результативності праці. 

Розглядаючи теоретичні засади формування державної кадрової 

політики в Україні, доцільно зупинитись на питанні державної кадрової 

політики в органах внутрішніх справ України, меті та завданнях. І тут постає 

ключове питання: що таке державна кадрова політика. У словниках це 

поняття розглядається по-різному. 

Кадрова політика - один з пріоритетних напрямів діяльності держави 

щодо координації заходів, які вживаються з метою розвитку і вдосконалення 

всього трудового потенціалу країни, і здійснюється переважно в трьох 

основних напрямах: у системі державної служби; на державних 
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підприємствах, в установах, організаціях; на недержавних підприємствах 

(акціонерних, приватних, орендних та ін.). 

„Державна кадрова політика, - на думку Ю.О. Розенбаума, - є однією з 

галузей загальної політики, що забезпечує реалізацію в суспільстві політики 

держави вплив на розвиток шляхом його керівництва і управління на основі 

формування кадрового забезпечення державних органів та організацій”. 

У науковій літературі немає єдиного погляду на це питання. Під 

кадровою політикою на державній службі А.Ф. Ноздрачов розуміє 

„загальний курс на послідовну діяльність держави по формуванню вимог до 

державних службовців щодо їх підбору, підготовки і раціонального 

використання з урахуванням стану і перспектив розвитку державного 

апарату, прогнозів про кількісні та якісні потреби в кадрах державних 

службовців”. 

Кадрова політика за своїми рисами має бути, по-перше, українською за 

своєю суттю; по-друге, прогресивно-реформаторською за своїм характером; 

по-третє, демократично-правовою за своєю професійно-функціональною 

орієнтацією; по-четверте, високодуховною за морально-етичними 

принципам. 

Найважливішим засобом реалізації кадрової політики в підрозділах 

Національної поліції, втіленням у життя національних інтересів виступає 

кадрова робота, яка становить систему конкретних форм і методів управління 

співробітниками поліції, прийомів і способів вирішення завдань кадрової 

політики в практиці управлінської діяльності поліції. На наш погляд, кадрова 

політика Національної поліції - це сукупність сформованих та таких, що 

отримали правове закріплення мети, завдань, пріоритетів, принципів та форм 

діяльності МВС України в підборі, підготовці і просуванні кадрів поліції. 

Метою кадрової політики в підрозділах Національної поліції є 

формування високопрофесійного кадрового корпусу НП, забезпечення 

стабільності службово-трудових відносин осіб рядового і начальницького 

складу та оптимальної збалансованості їх чисельності. МВС України, 

усвідомлюючи, що людські ресурси є головною умовою ефективності будь-

якої організації, протягом всього часу розбудови поліції приділяло питанням 

розвитку та вдосконалення кадрової роботи найпильнішу увагу: 

спрямовуючи та регулюючи цю діяльність через систему наказів, інструкцій, 

розпоряджень. Неодноразово різні аспекти роботи з кадрами обговорювалися 

на колегіях МВС та приймалися відповідні рішення. На вдосконалення 

роботи з кадрами органів внутрішніх справ, підвищення їх авторитету та 

іміджу у суспільстві спрямовані цільові комплексні програми МВС України. 

З-поміж таких програм відзначимо Програму розвитку партнерських 

відносин між міліцією та населенням, яка є частиною адміністративно-

правової реформи. 

Державна кадрова політика, її принципи мають бути спрямовані на те, 

щоб управлінські кадри всіх рівнів працювали над досягненням стратегічних 

цілей політики МВС України, головними серед яких є:  
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1) розвиток кадрового потенціалу, підвищення добробуту 

співробітників НП, створення соціально-економічних, політичних передумов 

гарантій для життєвого самовизначення міліціонера, удосконалення системи 

охорони здоров’я та освіти, підвищення професійного рівня правоохоронців, 

гарантування безпечної життєдіяльності персоналу;  

2) організацію кадрової роботи на основі всебічного використання 

досягнень науки, передового вітчизняного та зарубіжного досвіду;  

3) забезпечення адміністративно-правового та соціального захисту 

персоналу органів внутрішніх справ;  

4) інтеграція української поліції до поліції європейського зразка, 

орієнтація на діючі в провідних європейських країнах моделі соціально-

економічних відносин забезпечення належного добробуту правоохоронців, 

розвиток інтеграційних процесів, адаптація законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу і створення в Україні цивілізованої 

правової системи. 

Професіоналізація правоохоронців буде затребувана лише тоді, коли 

без відповідного рівня знань і наявності певних професійних навичок 

неможливо буде працювати з громадянами. Потрібно створити потребу в 

професіоналізації кадрів у самих кадрів. Професіоналізм - має бути життєво 

необхідним. Професіоналізм правоохоронців - це інтелект нації, процес, який 

потрібно удосконалювати постійно. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО  ПИТАННЯ 

Отже, кадрова політика в підрозділах Національної поліції України 

вимагає поглибленого науково-теоретичного обґрунтування існуючої 

практики, що ми й намагались здійснити у визначенні її мети, пріоритетів та 

формуванні поняття. 

Під впливом об’єктивних і суб’єктивних факторів кадрова політика в 

органах внутрішніх справ може, безумовно, змінюватися, адже змінюються 

державні структури і технологія їх функціонування, але головне, щоб це 

робилось у порядку, встановленому законодавством. 

Тому, на нашу думку, найважливішими пріоритетними напрямками 

удосконалення кадрової політики в підрозділах Національної поліції в 

умовах здійснення адміністративної реформи повинні бути: 

Становлення в підрозділах поліції розвиненої системи державної 

служби - професійної і високоефективної, високоавторитетної у населення, 

політично і релігійно нейтральної, соціально стабільної і матеріально 

незалежної, покликаної захищати права і свободи людини і громадянина та 

інтереси держави, забезпечувати ефективну діяльність держави. 

Важливою основою підвищення професійного рівня правоохоронців 

має бути самоосвіта - безперервна освіта. Саме на основі самоосвіти має 

будуватись і цілеспрямована освіта кадрів НП, тобто перепідготовка і 

підвищення кваліфікації. Тому пріоритетними завданнями повинні стати: 

впорядкування правового статусу, форми власності центрів перепідготовки 

та підвищення кваліфікації співробітників ОВС; визначити завдання, функції, 



 16 

права, відповідальність органів влади, їх кадрових служб щодо забезпечення 

належного рівня професіоналізму правоохоронців; створення законодавчого 

та нормативно-правового забезпечення безперервності навчання 

співробітників НП; обов’язкове оволодіння окремими категоріями 

правоохоронців основами ділового іноземного мовлення. 

В час матеріального прагматизму без адекватного матеріального 

заохочення професіоналів не обійтись. Потрібно удосконалювати систему 

матеріального заохочення як професіоналів, так і підвищення 

професіоналізму. Через державницькі важелі має бути чітко донесена 

державницька позиція: «Професіоналізм - це вигідно». 

Виховання і підготовка нової генерації кадрів для  НП вихованих на 

патріотичних національних традиціях, історичному вітчизняному та 

сучасному світовому досвіді діяльності правоохоронців, готових до роботи в 

екстремальних та ризиконебезпечних ситуаціях; створення для цього 

сучасної системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 

персоналу ОВС. 

Удосконалення системи організаційно-функціонального механізму 

нормування кадрової політики, її демократизація, підвищення 

результативності діяльності структур і суб’єктів  НП (формування відомчих 

програм кадрового забезпечення і розвитку кадрових служб, вдосконалення 

механізму службової кар’єри, запобігання корупції, диференційованості 

оплати праці, запровадження стандартизації і контрольних параметрів оцінки 

якості роботи, забезпечення правових гарантій, матеріальної і моральної 

захищеності правоохоронців). 
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3. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ МВС УКРАЇНИ-2014 

 

Останній рік розвитку українського суспільства став одним із років, коли 

усвідомлення необхідності реформування органів внутрішніх справ України 

спонукало посадових осіб до реальних дій, а не лише до розмірковування та 

розроблення теоретичних планів, концепцій, проектів нормативно-правових 

актів тощо. Зміни у свідомості громадян та політичні події підтверджують 

необхідність змін у діяльності органів виконавчої влади в цілому та органів 

внутрішніх справ зокрема, а також готовність суспільства сприймати такі зміни 

та змінюватися самому. 

Прорадянська концепція діяльності поліції в Україні вичерпала себе і не 

дає належного рівня забезпечення громадського порядку та громадської 

безпеки, захисту життя, здоров’я, прав і свобод громадян, власності, 

природного середовища, інтересів суспільства і держави від протиправних 

посягань. Переорієнтація каральної спрямованості діяльності органів 

внутрішніх справ на публічно-сервісну є головною ідеєю реформування міліції 

України сьогодні.  

Таким чином, метою висвітлення даного питання є аналіз напрямків 

реформування Міністерства внутрішніх справ України та визначення 

подальших перспектив їх реалізації.    

Враховуючи актуальність обраної тематики, необхідно зазначити, що 

питання реформування  МВС України регулярно досліджувалися вітчизняними 

науковцями. Проте  модель реформування Міністерства внутрішніх справ 

України, яка реалізується в сучасних умовах, потребує додаткового наукового 

дослідження з метою оптимізації процесів впровадження реформи у практику 

та визначення напрямків її реалізації.   

З метою досягнення поставленої мети дослідження в межах даного 

питання розглянемо основні напрямки реформування Міністерства внутрішніх 

справ України та визначимо подальші перспективи  їх реалізації.  

Комплексним кроком на шляху до реформування міліції в Україні стала 

презентована 18 вересня 2014 року Міністром внутрішніх справ України 

Арсеном Аваковим на своїй сторінці у Facebook концепція майбутньої реформи 

Міністерства внутрішніх справ України у вигляді відеоролика.  

Основними напрямками реформування Міністерства внутрішніх справ 

України є: 

демілітаризація Міністерства; 

скорочення значної кількості органів, підрозділів і служб зі спорідненими 

завданнями та функціями; 

забезпечення ефективної координації діяльності та злагодженої взаємодії 

Національної поліції, Національної гвардії, прикордонної, міграційної служб, а 

також служби з надзвичайних ситуацій під політичним керівництвом 

Міністерства; 

законодавче визначення оновленої загальної структури Міністерства, 

структури і чисельності,  завдань та повноважень органів внутрішніх справ та 
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інших умов їх діяльності, пріоритетами якої є виконання соціально – сервісних 

функцій; 

деполітизація діяльності органів і служб, підконтрольних Міністерству, їх 

автономізація та оптимізація; 

усунення дублювання функцій апаратів, відомчих підприємств, установ 

та організацій; 

запровадження європейської моделі підготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів органів внутрішніх справ, застосування єдиних 

уніфікованих стандартів правозастосовної підготовки, спрямованої на 

підвищення ефективності взаємодії між органами внутрішніх справ різних 

держав-учасниць Європейського Союзу; 

розроблення дієвих засобів та механізмів контролю за діяльністю органів 

внутрішніх справ та окремого правоохоронця; 

підвищення довіри населення до поліції, а також авторитету працівника 

поліції; 

підвищення ролі інститутів громадянського суспільства та органів 

місцевого самоврядування в заходах забезпечення прав і свобод населення; 

налагодження тісної співпраці з населенням та місцевими громадами. 

 Проаналізуємо основні ідеї реформи поліції в Україні сьогодні. 

1.  Акумулювання під керівництвом Міністра внутрішніх справ 

України таких органів та підрозділів, як національна поліція, національна 

гвардія, прикордонна служба, міграційна служба, служба з надзвичайних 

ситуацій.  

На наш погляд, дане положення є достатньо дискусійним, оскільки 

переорієнтація Міністерства внутрішніх справ України не тільки на 

правоохоронну діяльність, але і на діяльність, пов’язану з охороною митного 

кордону, реагування у надзвичайних ситуаціях тощо, потребує застосування 

додаткових сил та засобів, коли водночас спеціалізовані підрозділи, 

підпорядковані окремим міністерствам вже існують.  

Крім того, правоохоронна діяльність передбачає забезпечення законності 

і правопорядку, захист прав та інтересів громадян, соціальних груп, суспільства 

і держави, попередження, припинення правопорушень, застосування 

державного примусу або заходів громадського впливу до осіб, які порушили 

закон та правопорядок. Тобто доцільність доповнення функцій міліції 

додатковими, невластивими їй напрямками необхідно ще детально вивчати та 

підтверджувати їх необхідність. 

Зауважимо, що до складу Міністерства внутрішніх справ Грузії, на 

реформу якого орієнтовані процеси реформування міліції в Україні, входять 

внутрішні війська (дивізія спеціального призначення), патрульна поліція, 

кримінальна поліція, митний контроль, відділ контррозвідки, відділ протидії 

тероризму,  відділ конституційної безпеки, відділ спецоперацій, поліцейська 

академія, бюро поліцейських інспекторів. Як бачимо, до завдань поліції 

входить виключно захист прав і свобод людини та громадянина, охорона 

громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, боротьба з 
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правопорушеннями. Додаткові, непритаманні поліції функції виконують інші 

органи та підрозділи в державі.  

 Повністю погоджуємося із запропонованим у проекті Концепції 

першочергових заходів реформування системи Міністерства внутрішніх справ 

положення про ліквідацію ветеринарної міліції, що дублює функції 

ветеринарних та фітосанітарних служб.  

 Демілітаризація міліції України передбачає атестацію особового складу, 

який виконує лише практичні функції з протидії злочинності, тобто лише 

працівники міліції, що виконують завдання з охорони громадського порядку, 

боротьби зі злочинністю (наприклад, працівники патрульної служби, 

Державтоінспекції, дільничні інспектори міліції та інші) будуть мати спеціальні 

звання. 

Водночас виникає питання щодо атестації науково-педагогічного складу 

вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України. 

Якщо такі науково-педагогічні працівники не будуть атестовані, оскільки вони 

прямо не виконують функцій боротьби зі злочинністю, то цивільні особи 

будуть навчати курсантів (слухачів) міліцейській справі. Крім того, такі 

спеціальні навчальні дисципліни курсів тактико-спеціальної підготовки, 

вогневої підготовки, оперативно-розшукової діяльності, організації і тактики 

діяльності міліції громадської безпеки та інші потребують спеціальних знань, 

умінь та навичок, які мають особи, які навчалися у таких закладах та (або) 

працювали у практичних підрозділах і застосовували теоретичні знання. Також, 

великій кількості нормативно-правових актів з таких дисциплін присвоєні 

грифи таємності, доступ до яких мають атестовані особи або особи, що 

отримали такий доступ. Тому вважаємо, що критерії атестації працівників 

поліції необхідно розширити. 

2. Створення муніципальної міліції, яка б підпорядковувалася 

одночасно Міністерству внутрішніх справ України та місцевим органам 

самоврядування. Такий крок, на наш погляд, сприятиме збільшенню 

громадського контролю за діяльністю міліції і водночас спонукатиме 

громадськість перейматися проблемами міліції, які вони сьогодні не знають і не 

розуміють, що в свою чергу сприятиме прозорості діяльності міліції – однієї з 

ознак демократичного суспільства. 

3. Зменшення кількості працівників поліції на 100 тис. громадян. Такий 

крок реально можливий та необхідний за умови чіткої постановки завдань 

працівникам міліції, які вони мають виконувати, створення умов для виконання 

таких завдань (наявність транспорту, технічних засобів, необхідного 

матеріального та процесуального забезпечення тощо), а також відповідного 

грошового забезпечення за якісно виконані завдання. 

4. Переатестація діючих кадрів органів внутрішніх справ дасть 

можливість громадянам відновити довіру до Міністерства внутрішніх справ 
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України, підвищити імідж органів внутрішніх справ, який був 

скомпрометований за останні роки незалежності України, а також 

сконцентрувати у лавах поліції лише високопрофесійних фахівців. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

 

Запропонована реформа безумовно є великим кроком на шляху до 

демократизації українського суспільства, прагнення його до світової спільноти, 

проте виникають питання, пов’язані з його реалізацією на практиці, які 

потребують свого вирішення та обговорення. На нашу думку, реформа 

Міністерства внутрішніх справ України має відбуватися не за принципом зміни 

структури Міністерства, а за принципом удосконалення та оптимізації 

діяльності його підрозділів, а також підвищення авторитету міліції в суспільстві 

шляхом розширення повноважень з одночасним підвищенням рівня контролю з 

її діяльністю. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Головна мета державної кадрової політики – сприяння оптимальному 

використанню трудових ресурсів країни для реалізації національних інтересів із 

врахуванням наявних потреб економіки, розвитку регіонів та світових 

тенденцій для забезпечення конкурентоспроможності держави на міжнародній 

арені; створення умов для забезпечення реалізації права громадян на працю, 

відпочинок та соціальний захист, закріплені Конституцією України. 

Відповідно до цієї мети визначена мета кадрової політики в органах 

внутрішніх справ, а саме: формування високопрофесійного кадрового корпусу 

ОВС, забезпечення стабільності службово-трудових відносин осіб рядового і 

начальницького складу та оптимальної збалансованості їх чисельності. МВС 

України, усвідомлюючи, що людські ресурси є головною умовою ефективності 

будь-якої організації, протягом всього часу розбудови органів внутрішніх справ 

приділяло питанням розвитку та вдосконалення кадрової роботи найпильнішу 

увагу: спрямовуючи та регулюючи цю діяльність через систему наказів, 

інструкцій, розпоряджень. Неодноразово різні аспекти роботи з кадрами 

обговорювалися на колегіях МВС та приймалися відповідні рішення. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

При підготовці даної теми необхідно використовувати рекомендовану 

літературу. Слід звернути увагу на сучасне визначення поняття державна 

кадрова політика в Україні та його зміст. Особливо слід наголосити на понятті 

державної кадрової політики в органах внутрішніх справ та її складових. В 

умовах реформування Міністерства внутрішніх справ важливо вивчити зміст 

реформи Міністерства, представленої керівництвом у 2014 році. 

Сконцентрувати увагу на змінах, які стосуються питань підбору та підготовки 

кадрів в системі МВС України, а також положеннях, які стосуються 

проходження служби рядовим та начальницьким складом МВС України. 

Знання про основні положення теми, викладені у лекції доцільно розширити 

шляхом самостійної підготовки до семінарського заняття, керуючись робочою 

навчальною програмою дисципліни. Окремо варто зауважити на ключових 

словах і поняттях та опрацюванні нормативних актів МВС до теми. 
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ТЕМА № 2: Організація професійної підготовки та підвищення 

кваліфікації в підрозділах Національної поліції 

  
  (2 години) 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

a. сформувати знання у слухачів магістратури про організацію 

професійної підготовки підрозділів Національної поліції; 

b. сформувати знання у слухачів магістратури про організацію 

початкової підготовки підрозділів Національної поліції ; 

c. сформувати знання у слухачів магістратури про організацію 

підготовки у ВНЗ МВС України  підрозділів Національної поліції; 

d. сформувати знання у слухачів магістратури про організацію 

післядипломної освіти підрозділів Національної поліції ; 

e. сформувати знання у слухачів магістратури про організацію 

службової підготовки  підрозділів Національної поліції. 

 

ВСТУП 

 

Відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ від 13.04.2012  № 

318 „Про затвердження Положення з організації професійної підготовки осіб 

рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України” 

професійна підготовка осіб рядового та начальницького складу ОВС - це 

організований безперервний і цілеспрямований процес з оволодіння знаннями, 

спеціальними уміннями і навичками, необхідними для успішного виконання 

оперативно-службових завдань. 

Система професійної підготовки працівників ОВС уключає в себе: 

o початкову підготовку вперше прийнятих на службу в ОВС 

працівників (училища професійної підготовки працівників міліції, вищі 

навчальні заклади МВС України (далі - ВНЗ МВС України)); 

o підготовку у вищих навчальних закладах МВС України; 

o післядипломну освіту; 

o службову підготовку. 

Розгляд кожного цього напрямку і є основним завданням даної лекції. 
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1.  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ  ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

 

Відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ від 13.04.2012  № 

318 „Про затвердження Положення з організації професійної підготовки осіб 

рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України” 

професійна підготовка осіб рядового та начальницького складу ОВС - це 

організований безперервний і цілеспрямований процес з оволодіння знаннями, 

спеціальними уміннями і навичками, необхідними для успішного виконання 

оперативно-службових завдань. 

Основними завданнями професійної підготовки є: 

 підготовка кваліфікованих фахівців правоохоронної діяльності, 

здатних на належному рівні забезпечувати охорону громадського порядку, 

проводити заходи по боротьбі зі злочинністю та захисту законних прав, свобод 

людини і громадянина, передбачених Конституцією України; 

 вивчення нормативно-правових актів, які регламентують діяльність 

ОВС та їх практичне застосування при здійсненні оперативно-службової 

діяльності; 

 набуття працівниками знань і спеціальних навичок, необхідних для 

успішного виконання оперативно-службових завдань, та постійне їх 

вдосконалення; 

 удосконалення навичок керівного складу ОВС з організації 

управління та навчання підлеглих, упровадження в практику оперативно-

службової діяльності досягнень науки та техніки, передових форм та методів 

роботи, основ наукової організації праці; 

 розвиток у працівників ОВС особистих моральних якостей, почуття 

відповідальності за власні дії, прагнення до постійного вдосконалення свого 

професійного та загальнокультурного рівня; 

 навчання працівників ОВС прийомам та способам забезпечення 

професійної та особистої безпеки при виконанні службових обов’язків, у тому 

числі в екстремальних умовах; 

 зміцнення зв’язків із населенням, забезпечення працівниками ОВС 

прав людини та громадянина під час виконання ними службових обов’язків. 

Система професійної підготовки працівників ОВС уключає в себе: 
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o початкову підготовку вперше прийнятих на службу в ОВС 

працівників (училища професійної підготовки працівників міліції, вищі 

навчальні заклади МВС України (далі - ВНЗ МВС України)); 

o підготовку у вищих навчальних закладах МВС України; 

o післядипломну освіту; 

o службову підготовку. 

Управління професійною підготовкою 

Загальне керівництво професійною підготовкою працівників ОВС 

здійснює Департамент кадрового забезпечення МВС України (далі - ДКЗ). 

Безпосереднє керівництво професійною підготовкою в підпорядкованих 

органах, підрозділах та установах здійснюють начальники (керівники) 

структурних підрозділів апарату Міністерства, головних управлінь, управлінь 

МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, на залізницях (далі - ГУМВС, УМВС), ВНЗ МВС України і 

науково-дослідних установ МВС України. 

Начальники (керівники) усіх рівнів персонально відповідають за стан 

роботи з організації професійної підготовки підлеглого особового складу на 

рівні, який забезпечує успішне виконання працівниками оперативно-службових 

завдань. 

Кожен начальник (керівник) зобов’язаний забезпечити підлеглим 

працівникам належні умови для навчання, уживати заходи для створення, 

розвитку та вдосконалення навчально-матеріальної бази, брати безпосередню 

участь у проведенні занять. 

Організаційне та методичне забезпечення професійної підготовки, 

надання практичної допомоги та контроль за станом її організації у 

структурних підрозділах апарату МВС України, ГУМВС, УМВС, ВНЗ МВС 

України і науково-дослідних установах МВС України здійснює управління 

професійної підготовки та освіти ДКЗ. 

Функції організаційно-методичного забезпечення професійної підготовки 

у структурних підрозділах апарату ГУМВС, УМВС та ВНЗ МВС України 

здійснюють підрозділи професійної підготовки. 

Функції організаційно-методичного забезпечення професійної підготовки 

безпосередньо в органах і підрозділах внутрішніх справ здійснюють старші 

інспектори (інспектори) професійної підготовки. 

В органах і підрозділах внутрішніх справ, де відсутні такі штатні посади, 

ці функції покладаються на одного з найбільш підготовлених працівників з 

числа середнього або старшого начальницького складу. 

До підрозділів професійної підготовки належать: 

 управління (відділи, сектори) професійної підготовки, які діють у складі 

структурних підрозділів апарату МВС України, ГУМВС, УМВС, ВНЗ МВС 
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України, а також інших підрозділів та установ, які функціонують при МВС 

України; 

 ВНЗ МВС України; 

 училища професійної підготовки працівників міліції (далі - училища); 

 навчальні центри підготовки працівників ОВС (далі - навчальні центри). 

Основними завданнями підрозділів професійної підготовки є: 

 забезпечення організованого, безперервного і цілеспрямованого процесу 

оволодіння особами рядового і начальницького складу ОВС знаннями, 

спеціальними уміннями і навичками, необхідними для успішного виконання 

оперативно-службових завдань; 

 розвиток та організація ефективної системи освіти та науки МВС 

України; 

 забезпечення діяльності навчальних закладів МВС України щодо 

підготовки фахівців для ОВС, удосконалення навчального процесу та 

навчально-методичного забезпечення; 

 упровадження в навчальний процес новітніх освітніх технологій, 

результатів наукових розробок та позитивного досвіду роботи ОВС; 

 забезпечення подальшого вдосконалення змісту початкової підготовки та 

вищої освіти, навчальних планів і програм, методичного забезпечення 

навчального процесу; 

 організація післядипломної освіти працівників ОВС; 

 забезпечення проведення актуальних наукових досліджень (прикладних, 

теоретичних) проблем діяльності ОВС; 

 організація належної підготовки наукових та науково-педагогічних 

кадрів в ад’юнктурах, докторантурах ВНЗ МВС України; 

 організація спортивно-масової роботи з особовим складом та роботи з 

реалізації в ОВС державних програм з розвитку фізичної культури та спорту. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Підрозділи професійної підготовки забезпечують: 

 підготовку організаційно-розпорядчих документів професійної 

підготовки особового складу; 

 розроблення спільно із структурними підрозділами апарату МВС 

України, ГУМВС, УМВС, ВНЗ МВС України типових тематичних планів; 

 надання методичної та практичної допомоги в організації планування та 

проведення занять з усіх видів службової підготовки; 

 запровадження в навчальний процес навчально-методичних матеріалів та 

навчальних посібників; 

 вивчення та аналіз стану організації професійної підготовки в ОВС, а 

також підготовку пропозицій щодо підвищення якості навчання та навчально-

матеріальної бази; 

 контроль за станом організації професійної підготовки в ОВС та рівнем 

підготовки працівників. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ, ПІДГОТОВКИ 

У ВНЗ МВС УКРАЇНИ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПІДГОТОВКИ  

ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

 

 

Початкова підготовка. 

Початкова підготовка (спеціалізація) - це процес формування в 

працівників ОВС спеціальних знань, умінь та навичок, необхідних для 

виконання службових обов’язків за конкретною посадою. 

Початкову підготовку (спеціалізацію) проходять працівники, яких уперше 

прийнято на службу в ОВС на посади рядового і начальницького складу. 

Не проходять початкову підготовку працівники, які: 

 раніше проходили службу в органах внутрішніх справ та прийняті 

знову на службу (при наявності в особовій справі матеріалів, які підтверджують 

проходження ними початкової підготовки в попередній період служби); 

 уперше прийняті на службу в ОВС на посади вищого 

начальницького складу. 

 Особи, яких уперше прийнято на службу в ОВС на посади вищого 

начальницького складу, опановують специфіку роботи за посадою самостійно 

та під час стажування. 

Курси початкової підготовки (спеціалізації) проводяться на базі ВНЗ 

МВС України та училищ. 

Тривалість і зміст навчання на курсах початкової підготовки 

(спеціалізації) для кожної категорії працівників визначаються навчальними 

планами і програмами, які розробляються навчальними закладами МВС 

України за дорученням ДКЗ, погоджуються із структурними підрозділами МВС 

України та затверджуються Міністром внутрішніх справ або його 

заступниками. 

Термін проведення курсів початкової підготовки (спеціалізації), категорії 

та кількість працівників, які повинні бути направлені до навчальних закладів 

МВС України, визначаються рознарядкою, яку затверджує Міністр внутрішніх 

справ або його заступники. 

Керівники ОВС: 

 щороку визначають потребу у виділенні навчальних місць на курсах 

початкової підготовки (спеціалізації) для вперше прийнятих на службу в ОВС 

працівників; 

 забезпечують своєчасне відрядження працівників на курси початкової 

підготовки (спеціалізації) згідно з рознарядкою МВС України; 

 забезпечують необхідні умови для якісної початкової підготовки 

підлеглих та контролюють якість організації такого навчання. 

Відділи (сектори) професійної підготовки ГУМВС, УМВС здійснюють 

контроль за зовнішнім виглядом та екіпіруванням працівників, які 
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від’їжджають на курси початкової підготовки (спеціалізації), а також проводять 

інструктаж щодо правил їх поведінки на шляху слідування до навчального 

закладу та під час навчання. 

Під час проходження працівниками початкової підготовки (спеціалізації) 

вогнепальна зброя за ними не закріплюється. 

Забороняється залучати таких працівників до проведення оперативно-

службових заходів, виконання яких пов’язано з ризиком для життя і здоров’я 

або може призвести через непідготовленість до неправомірних дій з їх боку, 

травмування і загибелі працівників міліції та інших осіб. 

Підготовка у ВНЗ МВС України 

Навчальний процес у ВНЗ МВС України організовується відповідно до 

Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про 

міліцію", державних і галузевих стандартів вищої освіти та інших нормативно-

правових актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та МВС 

України з питань освіти. 

Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

фахівців у ВНЗ МВС України за відповідними освітньо-кваліфікаційними 

рівнями, визначається чинним законодавством. 

Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ у ВНЗ МВС України - 

це здобуття особами перемінного складу певного освітньо-кваліфікаційного 

рівня вищої освіти шляхом одержання знань в обсязі, що відповідає вимогам 

державного та галузевого стандартів вищої освіти, а також розвиток у них 

умінь та навичок, необхідних для якісного виконання покладених на ОВС 

завдань. 

Післядипломна освіта 

Післядипломна освіта - спеціалізоване вдосконалення освіти та 

професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення й оновлення її 

професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, 

спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та 

практичного досвіду. 

До системи післядипломної освіти входять: 

 перепідготовка - це отримання іншої спеціальності на основі здобутого 

раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду; 

 спеціалізація - це набуття здатності виконувати окремі завдання та 

обов’язки, які мають певні особливості, у межах спеціальності; 

 підвищення кваліфікації - це набуття особою знань та навичок щодо 

виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності; 

 стажування - це вид навчання, який здійснюється з метою набуття 

працівниками ОВС практичних навичок і умінь для виконання функціональних 

обов’язків на займаній посаді, перед призначенням на вищу посаду або при 

перепризначенні в іншу службу. 

Основними завданнями післядипломної освіти працівників ОВС є: 

 оволодіння необхідними знаннями і спеціальними навичками для 

успішного виконання обов’язків з охорони громадського порядку і боротьби зі 

злочинністю та інших оперативно-службових завдань; 



 30 

 удосконалення навичок управлінської діяльності, опанування методик 

навчання та виховання підлеглих, упровадження в практичну діяльність 

досягнень науки, передових форм і методів роботи, основ наукової організації 

праці; 

 формування професійної самосвідомості працівників, почуття 

відповідальності за свої дії, розуміння необхідності постійного вдосконалення 

своєї професійної майстерності з урахуванням специфіки діяльності в 

конкретних підрозділах ОВС; 

 навчання працівників прийомам та засобам забезпечення особистої 

безпеки при виконанні службових обов’язків, під час надзвичайних подій і в 

екстремальних умовах; 

 удосконалення навичок працівників поводження зі спеціальними 

засобами і спеціальною технікою, експлуатації транспортних засобів, засобів 

зв’язку; 

 зміцнення зв’язків із населенням, дотримання працівниками міліції прав 

людини та громадянина під час виконання ними службових обов’язків, 

підвищення рівня загальної культури; 

 формування високої психологічної стійкості працівників, розвиток у них 

спостережливості, пильності, пам’яті, мислення й інших професійно-

психологічних якостей і навичок. 

Післядипломну освіту проходять особи начальницького складу ОВС, які 

мають професійно-технічну та вищу освіту. 

Керівники ОВС: 

 щороку визначають кількість працівників, які потребують 

післядипломної освіти; 

 планують відрядження працівників, які будуть підвищувати 

кваліфікацію, розширювати профіль або проходити спеціалізацію на підставі 

визначеної ДКЗ кількості навчальних місць; 

 забезпечують необхідні умови для якісної підготовки підлеглих та 

контролюють якість організації післядипломної освіти; 

 персонально відповідають за своєчасне направлення працівників на 

навчання до ВНЗ МВС України, а також їх фінансово-матеріальне 

забезпечення. 

Тривалість, структура та зміст післядипломної освіти для кожної 

посадової категорії працівників визначаються навчальними, тематичними 

планами і програмами, які розробляються ВНЗ МВС України, погоджуються з 

ОВС за напрямами оперативно-службової діяльності на підставі типових 

навчальних програм, які розробляються Науково-методичним центром 

навчальних закладів МВС України за дорученням ДКЗ, погоджуються із 

заінтересованими структурними підрозділами апарату МВС України та 

затверджуються керівництвом МВС України. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 
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Початкова підготовка (спеціалізація) - це процес формування в 

працівників ОВС спеціальних знань, умінь та навичок, необхідних для 

виконання службових обов’язків за конкретною посадою. 

Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ у ВНЗ МВС 

України - це здобуття особами перемінного складу певного освітньо-

кваліфікаційного рівня вищої освіти шляхом одержання знань в обсязі, що 

відповідає вимогам державного та галузевого стандартів вищої освіти, а також 

розвиток у них умінь та навичок, необхідних для якісного виконання 

покладених на ОВС завдань. 

Післядипломна освіта - спеціалізоване вдосконалення освіти та 

професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення й оновлення її 

професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, 

спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та 

практичного досвіду. 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБОВОЇ ПІДГОТОВКИ   ПІДРОЗДІЛІВ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

 

 

Службова підготовка охоплює систему заходів, спрямованих на 

закріплення та оновлення в плановому порядку необхідних знань, умінь та 

навичок працівників з метою успішного виконання оперативно-службових 

завдань. 

До системи службової підготовки входять: 

 школа підвищення оперативної майстерності (далі - ШПОМ); 

 функціональна підготовка; 

 тактико-спеціальна підготовка; 

 психологічна підготовка; 

 вогнева підготовка; 

 фізична підготовка; 

 загальнопрофільна підготовка. 

Службова підготовка в органах та підрозділах внутрішніх справ 

організовується та проводиться в робочий час щотижня керівниками 

департаментів, головних управлінь, самостійних управлінь та відділів апарату 

МВС України, ГУМВС, УМВС та ВНЗ МВС України, начальниками міських, 

районних, лінійних органів і підрозділів внутрішніх справ. 

Навчальний рік у системі службової підготовки розпочинається 1 вересня 

та закінчується 15 травня наступного за поточним року. Заняття з тактико-

спеціальної, вогневої і фізичної підготовки проводяться впродовж усього 

календарного року. 

Для організації занять зі службової підготовки керівниками перед 

початком навчального року видається наказ, в якому: 
 відображається стислий аналіз підсумків навчання працівників органу 

(підрозділу) у минулому навчальному році; 

 зазначаються недоліки, що мали місце в навчанні, та завдання з їх 

усунення; 

 визначаються завдання на новий навчальний рік, виходячи з 

пріоритетних напрямів боротьби зі злочинністю, рівня професійної 

підготовленості особового складу; 

 здійснюється розподіл особового складу за навчальними групами з 

урахуванням специфіки службової діяльності; 

 визначаються час та місце проведення занять, керівники навчальних 

груп, інструктори (позаштатні) з вогневої і фізичної підготовки. 

Навчальні групи формуються чисельністю до 30 осіб з урахуванням 

специфіки службової діяльності працівників. 

Керівники навчальних груп призначаються з числа осіб керівного складу 

структурних підрозділів апарату МВС України, ГУМВС, УМВС, ВНЗ МВС 

України, міських, районних, лінійних органів та підрозділів внутрішніх справ. 

Керівники навчальних груп зобов’язані: 
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 знати вимоги документів з організації та методики професійної 

підготовки, зміст навчального матеріалу за темою занять, а також індивідуальні 

особливості та здібності працівників; 

 на основі примірних тематичних планів підготувати тематику занять зі 

службової підготовки з урахуванням специфіки органу чи підрозділу 

внутрішніх справ; 

 щоквартально готувати розклади занять та подавати їх на затвердження 

керівнику ОВС; 

 організовувати проведення занять у навчальній групі з усіх видів 

службової підготовки; 

 своєчасно готувати місце (приміщення) для проведення занять, технічні 

та наочні засоби навчання; 

 забезпечувати використання особами, які проводять заняття, 

мультимедійних комп’ютерних технологій; 

 здійснювати контроль та вести облік відвідування занять працівниками, а 

також їх успішності. 

Керівникам служб, органів і підрозділів внутрішніх справ за необхідності 

(з урахуванням стану оперативної обстановки та рівня підготовки особового 

складу) дозволяється додатково планувати і проводити заняття зі службової 

підготовки понад визначену кількість навчальних годин. 

Особи, які проводять заняття в системі службової підготовки, 

зобов’язані: 

 завчасно готувати методичне забезпечення занять (залежно від виду 

запланованого заняття); 

 розробляти дидактичні матеріали для їх використання під час занять; 

 використовувати під час занять технічні засоби навчання та 

мультимедійні технології; 

 систематично здійснювати перевірку та оцінювання набутих 

працівниками знань та умінь в обсязі програми службової підготовки шляхом їх 

опитування, тестування та виконання практичних завдань. Результати 

відвідування занять та успішності відображати в журналі обліку занять зі 

службової підготовки. 

Основними документами, які передбачають планування службової 

підготовки, є: 

тематичний план для проведення занять зі службової підготовки; 

розклад занять зі службової підготовки; 

журнал обліку занять зі службової підготовки; 

графік проведення навчальних стрільб; 

план-графік проведення навчальних зборів. 

Примірні тематичні плани зі службової підготовки розробляють: 

 для занять у школі підвищення оперативної майстерності, з 

функціональної та загальнопрофільної підготовки - структурні підрозділи 

апарату МВС України спільно з ВНЗ МВС України за напрямами оперативно-

службової діяльності; 
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 з тактико-спеціальної підготовки - Національна академія внутрішніх 

справ (далі - НАВС); 

 з вогневої та фізичної підготовки - ДКЗ спільно з ВНЗ МВС України; 

 з тактико-спеціальної, вогневої та фізичної підготовки груп захоплення - 

Департамент карного розшуку МВС України спільно з ДКЗ та іншими 

заінтересованими структурними підрозділами МВС України. 

 Розроблені примірні тематичні плани подаються структурними 

підрозділами апарату МВС України та НАВС до ДКЗ щороку до 30 червня для 

узагальнення. 

 Узагальнені примірні тематичні плани ДКЗ щороку до 20 липня надсилає 

до структурних підрозділів апарату МВС України, ГУМВС, УМВС, науково-

дослідних установ та ВНЗ МВС України для використання в навчанні 

особового складу. 

Тематичний план для проведення занять зі службової підготовки з кожної 

дисципліни службової підготовки складають керівники навчальних груп з 

урахуванням примірних тематичних планів, особливостей оперативної 

обстановки в регіоні обслуговування, рівня освіти та професійної майстерності 

підлеглих працівників, а також рекомендацій щодо розподілу годин зі 

службової підготовки осіб рядового і начальницького складу органів 

внутрішніх справ. 

Тематичний план затверджують: 

 в апараті МВС України - керівники департаментів, головних управлінь, 

самостійних управлінь та відділів; 

 в апараті ГУМВС, УМВС, науково-дослідних установах та ВНЗ МВС 

України - керівники самостійних управлінь та відділів (структурних 

підрозділів); 

 у міських, районних, лінійних органах та підрозділах внутрішніх справ - 

начальник (командир) або його заступники. 

 Тематичні плани зі службової підготовки завчасно доводяться до 

особового складу навчальної групи. 

Розклад занять зі службової підготовки (додаток 2) складається 

керівником навчальної групи на квартал та затверджується начальником 

(командиром) органу чи підрозділу внутрішніх справ. При розробленні 

розкладу занять забезпечується принцип послідовного вивчення тематики 

кожної навчальної дисципліни. 

 Розклад занять зі службової підготовки розміщується на стендах 

загального доступу органу (підрозділу) для вільного ознайомлення з ним 

особового складу. 

План-графік проведення навчальних зборів складається на календарний 

рік підрозділами професійної підготовки спільно із структурними підрозділами 

апаратів ГУМВС, УМВС. 

При складанні плану-графіка враховуються рівень тактико-спеціальної 

підготовки особового складу та можливості разового наповнення училища, 

навчального центру, базового органу чи підрозділу. Такі ж умови враховуються 
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при визначенні періодичності та терміну направлення працівників на навчальні 

збори протягом року. 

Навчальні збори проводяться на базі училищ, навчальних центрів та в 

базових органах та підрозділах. Керівники структурних підрозділів апаратів 

ГУМВС, УМВС за погодженням з управлінням (відділом) кадрового 

забезпечення можуть організовувати та проводити навчальні збори на власній 

навчальній базі. 

Під час перебування на навчальних зборах в училищах і навчальних 

центрах працівники забезпечуються безкоштовним проживанням та 

харчуванням відповідно до норм, установлених для осіб рядового і 

начальницького складу ОВС. 

Працівники ОВС зобов’язані під час занять вести записи з тематики, що 

вивчається, у зошитах (прошнурованих, пронумерованих, скріплених печаткою 

та зареєстрованих у підрозділах діловодства) в обсязі, необхідному для 

самостійного вивчення. Зошити зберігаються кожним працівником особисто. 

 Інформація, яка містить таємницю, записується в окремий зошит, який 

реєструється та зберігається в режимно-секретному підрозділі в установленому 

порядку. При переведенні працівника для проходження служби до іншого 

органу, підрозділу зошит в разі необхідності передається вказаним підрозділом 

за новим місцем його служби. 

Кожен працівник зобов’язаний засвоїти навчальний матеріал з 

навчальних дисциплін службової підготовки, самостійно вивчити нормативно-

правові акти та інші документи, які регламентують його службову діяльність. 

Працівники, які були відсутні на заняттях, повинні самостійно опанувати 

пройдений матеріал. 

До проведення занять зі службової підготовки залежно від специфіки 

тематики можуть залучаться фахівці відповідних галузевих служб, 

професорсько-викладацький склад навчальних закладів системи МВС України, 

працівники інших правоохоронних органів за їх згодою. 

Планова та облікова документація зі службової підготовки зберігається в 

керівника навчальної групи та після завершення навчального року передається 

на зберігання до підрозділу документального забезпечення, в якому 

зберігається один рік. 

Орієнтовними формами службової підготовки є: 

 навчальні заняття в групах за місцем служби; 

 навчальні збори працівників за напрямами оперативно-службової 

діяльності; 

 самостійне навчання; 

 заходи професійно-прикладного характеру (тренування перед 

заступанням на службу, конкурси професійної майстерності, спортивні 

змагання тощо). 

Основними формами занять зі службової підготовки є: 

 практичне заняття - форма навчального заняття, під час якого викладач 

організовує детальний розгляд окремих теоретичних положень та формує 

уміння і навички їх практичного застосування; 
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 лекція - форма навчального заняття, призначена для засвоєння 

теоретичного матеріалу, яка носить не суто інформаційний характер, а 

здебільшого проблемний і пошуковий. При цьому викладач не тільки викладає 

матеріал, а здійснює подання нової інформації і знань шляхом активізації 

самостійної роботи слухачів. Лекція дозволяє поєднати керуючу роль 

викладача з високою активністю слухачів та використанням сучасних 

інтерактивних технологій; 

 семінар - форма навчального заняття, під час якого викладач організовує 

дискусію навколо попередньо вивчених тем. 

Для проведення занять зі службової підготовки використовується 

навчально-матеріальна база ОВС, у тому числі: 

 навчальні кабінети (зала, клас, лабораторія тощо), які обладнані 

технічними засобами навчання (у тому числі мультимедійною технікою); 

 навчальні споруди (спортзал, тир, полігон, смуга з перешкодами); 

 стадіони, спортивні майданчики. 

 Навчально-матеріальна база повинна відповідати вимогам правил 

безпеки праці. 

У своїй діяльності керівники ОВС застосовують різні форми контролю за 

рівнем службової підготовки працівників. При їх виборі враховуються мета 

контролю, вид службової підготовки, форма та інтенсивність проведення 

занять, рівень підготовки особового складу. 

Упродовж навчального року здійснюється контроль за якістю засвоєння 

працівниками змісту навчального матеріалу, визначеного тематичними планами 

службової підготовки. 

Такий контроль здійснюється: 

 під час навчальних занять - особами, які їх проводять; 

 перед прийняттям рішення про призначення працівника на вищу посаду, 

закріпленням за ним вогнепальної зброї та в ході підсумкових перевірок рівня 

підготовки працівників після закінчення навчального року в системі службової 

підготовки - комісією; 

 при планових та позапланових перевірках ОВС та під час інструктажів 

особового складу - особами, які уповноважені на їх проведення. 

 Перевірка рівня знань та умінь працівника з кожної дисципліни 

службової підготовки здійснюється шляхом: 

 усного або письмового опитування; 

 вирішення тестових та ситуаційних завдань; 

 виконання вправ і нормативів. 

Білети, тестові та ситуаційні завдання для перевірки рівня знань та умінь 

працівників ОВС зі службової підготовки розробляються підрозділами 

професійної підготовки спільно зі структурними підрозділами МВС України, 

ГУМВС, УМВС. 

Оцінка рівня підготовки працівника здійснюється за чотирибальною 

шкалою: 5 - "відмінно", 4 - "добре", 3 - "задовільно", 2 - "незадовільно". Оцінки 

виставляються у відповідних розділах журналу обліку занять зі службової 

підготовки. 
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Рівень підготовки працівників під час планових та позапланових 

перевірок ОВС, при призначенні на вищі посади, закріпленні вогнепальної 

зброї та в ході підсумкових перевірок після закінчення навчального року в 

системі службової підготовки визначається за встановленими критеріями. 

ШПОМ - це форма організації навчання керівного складу ОВС з питань 

підвищення їх професійної та управлінської майстерності, упровадження в 

практику сучасних форм і методів роботи, ефективної організації оперативно-

службової діяльності відповідно до посадових обов’язків. 

Навчання в ШПОМ організовується в структурних підрозділах апарату 

МВС України, ГУМВС, УМВС за напрямами оперативно-службової діяльності. 

За необхідності ШПОМ може організовуватися на базі ВНЗ МВС України, 

училищ, навчальних центрів та в базових органах. 

Заняття в ШПОМ в апараті МВС України проводяться для: 

 керівного складу структурних підрозділів апарату МВС України; 

 начальників ГУМВС, УМВС, ректорів ВНЗ МВС України; 

 заступників начальників ГУМВС, УМВС, проректорів ВНЗ МВС 

України. 

Керівництво ШПОМ для керівного складу структурних підрозділів 

апарату МВС України, начальників ГУМВС, УМВС, ректорів ВНЗ МВС 

України здійснює перший заступник Міністра внутрішніх справ України. 

 Організація планування та проведення занять у ШПОМ покладається на 

Головний штаб МВС України. 

ШПОМ для заступників начальників ГУМВС, УМВС та проректорів ВНЗ 

МВС України проводиться в окремих групах, залежно від їх напряму службової 

діяльності. 

 Керівництво ШПОМ у цих групах здійснюють заступники Міністра 

внутрішніх справ України згідно з розподілом функціональних обов’язків. 

Заняття у ШПОМ у ГУМВС, УМВС проводяться для: 

 керівників структурних підрозділів апарату ГУМВС, УМВС, а також 

осіб, зарахованих до резерву кадрів для висунення на ці посади; 

 начальників міських, районних, лінійних органів та командирів 

стройових підрозділів, а також осіб, зарахованих до резерву кадрів для 

висунення на ці посади; 

 заступників начальників міських, районних, лінійних органів та 

командирів стройових підрозділів, а також осіб, зарахованих до резерву кадрів 

для висунення на ці посади; 

 начальників структурних підрозділів міських, районних, лінійних 

органів. 

Організація планування та проведення занять у ШПОМ 

покладається на штаби ГУМВС, УМВС. 

Керівниками ШПОМ призначаються: 

 перший заступник начальника ГУМВС, УМВС - груп керівників 

структурних підрозділів апарату ГУМВС, УМВС, начальників міських, 

районних, лінійних органів, командирів стройових підрозділів та осіб, 

зарахованих до резерву кадрів на висунення на такі посади; 
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 начальники структурних підрозділів апарату ГУМВС, УМВС - керівного 

складу міських, районних, лінійних органів за напрямами службової діяльності. 

Навчання в ШПОМ проводяться: 

 в апараті МВС України - не менше 12 навчальних годин протягом 

навчального року; 

 у ГУМВС, УМВС - не менше 24 навчальних годин протягом навчального 

року. 

Керівники ШПОМ зобов’язані: 

 організувати розроблення тематики навчання на новий навчальний рік з 

урахуванням примірного тематичного плану для кожної посадової категорії 

працівників; 

 забезпечити планування (дата, місце проведення, програма) та 

проведення навчальних зборів ШПОМ. 

На заняттях у ШПОМ керівники вивчають: 

 сучасні форми і методи управлінської діяльності в ОВС; 

 порядок управління силами та засобами органів і підрозділів внутрішніх 

справ при ускладненні оперативної обстановки із застосуванням сучасних 

інформаційно-телекомунікаційних технологій; 

 методику швидкого і грамотного визначення та доведення оперативно-

службових задач до підлеглих, підготовки та проведення командно-штабних, 

оперативно-тактичних навчань, штабних тренувань й інших заходів; 

 причини прорахунків при проведенні відпрацювань та операцій, 

алгоритм дій щодо їх уникнення; 

 досвід взаємодії керівників ОВС з органами виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, громадськістю, засобами масової інформації; 

 сучасні засоби, методи та форми навчання працівників у системі 

службової підготовки; 

 дії при плануванні та проведенні заходів із цивільного захисту та 

мобілізаційної готовності; 

 інші питання, що стосуються оперативно-службової та управлінської 

діяльності в ОВС. 

Функціональна підготовка - це навчання осіб рядового та начальницького 

складу ОВС, яке спрямоване на набуття працівником необхідних знань, умінь 

та навичок для успішного виконання своїх посадових обов’язків. 

Функціональна підготовка проводиться у складі навчальної групи за 

місцем служби. Навчальні питання тематичного плану з функціональної 

підготовки можуть бути включені до програми навчального збору. 

Організацію планування та проведення навчальних занять з 

функціональної підготовки працівників за місцем служби забезпечують 

керівники навчальних груп. 

На заняттях з функціональної підготовки працівники вивчають: 

 особливості застосування законодавства України, нормативно-правових 

актів, що регламентують діяльність ОВС та конкретних служб; 

 міжнародно-правові акти та законодавство України у сфері дотримання 

прав і свобод людини та громадянина; 
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 питання щодо впровадження та використання в заходах з охорони 

громадського порядку інформаційно-телекомунікаційних технологій, технічних 

засобів контролю та управління нарядами; 

 прийоми та способи успішного виконання оперативно-службових 

завдань відповідно до посадових обов’язків працівників; 

 умови та межі застосування фізичної сили, спеціальних засобів та 

вогнепальної зброї; 

 позитивний досвід у роботі ОВС та правоохоронних органів іноземних 

держав. 

Крім того, на заняттях працівники вдосконалюють навички: 

 застосування владних повноважень або прийняття законних рішень при 

виконанні посадових обов’язків, а також під час несення служби з охорони 

громадського порядку та боротьби зі злочинністю; 

 складання службових і процесуальних документів; 

 використання прийомів і способів підвищення психологічної стійкості до 

стресових факторів та захисту від негативного психологічного впливу. 

Нормативно-правові акти та інші документи працівники ОВС вивчають 

самостійно. 

Тактико-спеціальна підготовка - це навчання, спрямоване на 

індивідуальну тактичну підготовку працівників до дій у типових та 

екстремальних ситуаціях, а також підготовку до таких дій у складі службових 

нарядів та груп. 

Заняття з тактико-спеціальної підготовки проводяться в службовий час у 

складі навчальних груп за місцем служби, а також на навчальних зборах в 

училищах, навчальних центрах або в базових підрозділах у формі практичних 

занять (тренування, рольові або ділові ігри тощо). 

Під час занять працівники вдосконалюють уміння та навички, у тому 

числі: 

 перевірки документів у підозрілих осіб; 

 огляду місць можливого перебування осіб, які переховуються від 

слідства і суду, ухиляються від виконання кримінального покарання; 

 зупинки та огляду транспортного засобу; 

 затримання правопорушників (у тому числі озброєних, у будинках та на 

місцевості); 

 правомірного використання та застосовування вогнепальної зброї, 

спеціальних засобів та фізичної сили; 

 доставляння правопорушників до ОВС; 

 припинення групових порушень громадського порядку та масових 

заворушень; 

 діям при виявленні вибухових пристроїв та речовин. 

 Крім того, у ході занять працівники вдосконалюють навички володіння 

прийомами особистої безпеки в типових та екстремальних ситуаціях, при 

силовому припиненні протиправних проявів, а також при аваріях, катастрофах 

та в інших надзвичайних ситуаціях. 
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 Планування та організацію проведення навчальних зборів забезпечують 

підрозділи професійної підготовки ГУМВС, УМВС, які спільно з відповідними 

структурними підрозділами готують плани їх проведення, уточнюють 

тематику, терміни, місце та коло осіб, які залучаються до занять. 

Психологічна підготовка - це комплекс заходів, які спрямовані на 

формування, підтримку та розвиток у працівників професійно важливих 

психологічних та морально-ділових якостей і є невід’ємною складовою 

навчання працівників ОВС. 

Психологічна підготовка проводиться: 

 безпосередньо під час навчальних занять (лекційних, практичних, 

тренінгових) з професійної психологічної підготовки; 

 під час навчальних занять з тактико-спеціальної, функціональної, 

вогневої та фізичної підготовки (практичних і тренінгових); 

 під час проведення практичних занять та навчань різних категорій 

особового складу відповідно до оперативних планів; 

 під час інструктажів особового складу, що заступає для несення служби з 

охорони громадського порядку. 

Психологічна підготовка проводиться з метою: 

 формування в працівників стійкої позитивної професійної мотивації до 

правоохоронної діяльності; 

 розвитку в працівників професійно важливих психологічних якостей; 

 підтримання на високому рівні психологічної готовності до впевненого 

та ефективного виконання працівниками своїх службових обов’язків відповідно 

до посади та виду діяльності в типових та екстремальних ситуаціях; 

 зміцнення згуртованості працівників довкола мети професійної 

діяльності, формування відповідної корпоративної культури в службових 

колективах; 

 озброєння працівників психологічними вміннями та навичками, 

необхідними для успішної, безпечної і ефективної професійної діяльності. 

Психологічна підготовка здійснюється кваліфікованими фахівцями 

підрозділів психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового 

забезпечення ГУМВС, УМВС, ВНЗ МВС України, Державної служби охорони 

при МВС України, психологами окремих органів та підрозділів внутрішніх 

справ. 

У разі відсутності або неможливості залучення психологів відповідні 

заходи здійснюються найбільш підготовленими працівниками органів та 

підрозділів внутрішніх справ. 

Вогнева підготовка - це навчання, що спрямоване на вивчення основ 

стрільби з вогнепальної зброї, удосконалення навичок безпечного поводження з 

нею та правомірного її застосування в реальних умовах оперативно-службової 

діяльності, навичок стрільби, швидкісного приготування до стрільби та ведення 

влучної стрільби по нерухомих і рухомих цілях, з різних положень, в 

обмежений час та в русі. 

Заняття з вогневої підготовки проводяться за місцем служби та під час 

навчальних зборів. Зміст вогневої підготовки визначається тематичним планом. 
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Навчальні стрільби проводяться впродовж усього календарного року, у 

тому числі: 

 з працівниками оперативних служб, Державної автомобільної інспекції, 

підрозділів патрульної служби, дільничними інспекторами міліції, спеціальних 

підрозділів судової міліції «Грифон» - не менше двох разів на місяць (по 2 

години); 

 з працівниками груп захоплення, підрозділів швидкого реагування 

«Сокіл», підрозділів міліції особливого призначення «Беркут» та спеціальних 

підрозділів міліції охорони «Титан» - не менше одного разу на тиждень (по 2 

години); 

 з іншими категоріями особового складу ОВС - не менше одного разу на 

місяць; 

 з курсантами та слухачами навчальних закладів МВС України - згідно з 

навчальною програмою, але не менше одного разу на тиждень. 

На заняттях з вогневої підготовки працівники міліції набувають та 

вдосконалюють навички: 

 умілого поводження з вогнепальною зброєю (швидкісне діставання 

пістолета з кобури та приведення його в бойову готовність, виконання пострілу, 

усунення затримок при стрільбі тощо); 

 виконання прийомів швидкісної стрільби в різних умовах, з 

різноманітних положень та з перенесенням вогню по мішенях; 

 припинення протиправних дій за допомогою вогнепальної зброї, тактика 

застосування та використання зброї в оперативно-службовій діяльності 

(прийняття рішення про застосування та використання вогнепальної зброї, 

вибір цілі для знешкодження); 

 безпечного поводження з вогнепальною зброєю; 

 з інших питань вогневої підготовки, які виникають у процесі оперативно-

службової діяльності. 

Вправи для навчання стрільбі з вогнепальної зброї для працівників ОВС 

складаються з урахуванням професійного спрямування їх службової діяльності. 

За місцем служби навчальні стрільби організовує керівник органу 

внутрішніх справ, який наказом визначає керівника стрільб, місце та час їх 

проведення. 

 Графік проведення навчальних стрільб з особовим складом ОВС 

складається на навчальний рік з урахуванням кількості навчальних груп, 

навчальної тематики та відповідних умов для проведення занять. 

 Керівником стрільб призначається особа з числа керівного складу органу 

чи підрозділу внутрішніх справ. 

 До проведення залучаються штатні та позаштатні інструктори з вогневої 

підготовки. Підготовка інструкторів здійснюється на спеціалізованих 

навчальних зборах, які організовують підрозділи професійної підготовки на базі 

ВНЗ МВС України та навчальних підрозділів. 

 До участі в їх проведенні можуть бути залучені фахівці підрозділів 

швидкого реагування «Сокіл», підрозділів міліції особливого призначення 
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«Беркут» та спеціальних підрозділів міліції охорони «Титан», а також 

навчальних закладів МВС України. 

На навчальних зборах, які проводяться в навчальному закладі МВС 

України, стрільби проводять особи викладацького складу відповідних кафедр 

чи циклів згідно з розкладом. На навчальних зборах в базових органах стрільби 

проводять особи, на яких покладаються відповідні обов’язки на цей період 

керівництвом ГУМВС, УМВС. 

Відпрацювання нормативів з вогневої підготовки, вивчення умов та 

порядку використання та застосування вогнепальної зброї, а також вирішення 

ввідних завдань щодо дій озброєного працівника ОВС в різних ситуаціях 

здійснюються перед проведенням навчально-тренувальних стрільб та під час 

інструктажів перед заступанням на службу. 

Фізична підготовка - це навчання рядового і начальницького складу 

ОВС, яке спрямоване на розвиток фізичних, морально-вольових та 

інтелектуальних здібностей працівника, збереження його здоров`я, творчої та 

трудової активності, всебічний розвиток фізичних якостей та формування 

навичок застосування заходів фізичного впливу, необхідних для виконання 

оперативно-службових завдань. 

Фізична підготовка рядового і начальницького складу ОВС має плановий 

та системний характер. 

 До системи фізичної підготовки входять: 

 загальна фізична підготовка (умови та зміст загальної фізичної 

підготовки працівників ОВС наведені у додатку 7); 

 спеціальна фізична підготовка (умови та зміст спеціальної фізичної 

підготовки працівників ОВС наведені у додатку 8); 

 масові фізкультурно-спортивні заходи та секційні заняття з видів спорту 

(умови та зміст роботи ОВС з організації масових фізкультурно-спортивних 

заходів та секційних занять з видів спорту наведені у додатку 9). 

На заняттях з фізичної підготовки формуються і вдосконалюються: 

 рухові якості та навички, необхідні в повсякденній діяльності та при 

виникненні екстремальних ситуацій; 

 розвиток швидкості та сили, які забезпечують можливість 

переслідування працівником міліції правопорушника та перевагу в силовому 

протистоянні при його затриманні, у тому числі з подоланням природних та 

штучних перешкод; 

 навички силового припинення протиправних дій з використанням 

спеціальних засобів, вогнепальної зброї, прийомів самозахисту та фізичного 

впливу; 

практичні навички самозахисту та особистої безпеки в типових та 

екстремальних ситуаціях; 

 практичні навички застосування прийомів самозахисту та фізичного 

впливу (у тому числі в засобах індивідуального захисту, у літній та зимовій 

формі одягу, з фізичним та психологічним навантаженням) в умовах, 

максимально наближених до реальних ситуацій силового протистояння з 

правопорушниками; 
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 інші питання фізичної підготовки, які виникають у процесі оперативно-

службової діяльності. 

Заняття з фізичної підготовки проводяться з працівниками ОВС за місцем 

служби, а також на навчальних зборах та під час оперативно-тактичних і 

штабних навчань упродовж усього календарного року та з розрахунку не менше 

двох занять на тиждень по 2 навчальні години (192 навчальні години на рік). 

Заняття з фізичної підготовки з курсантами (слухачами) навчальних 

закладів МВС України проводяться згідно з навчальною програмою, але не 

менше ніж двічі на тиждень по 2 години з викладачем. 

Зміст фізичної підготовки охоплює теоретичні знання, методики розвитку 

фізичних якостей, практичні навички застосування заходів фізичного впливу, 

спеціальних засобів та способів допомоги потопаючому. Основним методом 

фізичної підготовки є фізична вправа, виконання якої необхідно поєднувати із 

дотриманням гігієнічних вимог та заходів запобігання травматизму. 

Для забезпечення належного стану фізичного здоров’я працівників та 

рівня їх фізичної підготовки особовий склад ОВС поділяють на категорії та 

медико-вікові групи, з урахуванням яких здійснюється організація занять з 

фізичної підготовки. 

Категорії: 

 категорія № 1 - начальницький склад апарату МВС України, апаратів 

ГУМВС, УМВС, особовий склад науково-дослідних установ, навчальних 

закладів МВС України (постійний склад); 

 категорія № 2 - рядовий та начальницький склад міських, районних, 

лінійних органів, державної автомобільної інспекції, міліції охорони, 

патрульної служби, слухачі магістратури; 

 категорія № 3 - рядовий та начальницький склад підрозділів швидкого 

реагування, спеціального та особливого призначення; 

 категорія № 4 - курсанти (чоловіки та жінки) ВНЗ МВС України з 

чотирирічним і п’ятирічним строками навчання. 

Медико-вікові групи: 

 I група - чоловіки та жінки у віці до 25 років; 

 II група - чоловіки та жінки у віці 25 - 30 років; 

 III група - чоловіки та жінки у віці 30 - 35 років; 

 IV група - чоловіки та жінки у віці 35 - 40 років; 

 V група - чоловіки та жінки у віці 40 - 45 років. 

Фізична підготовка рядового та начальницького складу проводиться під 

постійним наглядом фахівця медичного підрозділу. Висновок про стан здоров`я 

працівника ОВС робить медичний підрозділ за результатами щорічного 

медичного обстеження або окремо після перенесеного працівником 

захворювання, отримання травми чи поранення. 

 Працівники, які за станом здоров`я не можуть бути допущені до занять з 

фізичної підготовки в медико-вікових групах, за призначенням лікаря 

тимчасово займаються лікувальною фізичною культурою, яку забезпечують 

фахівці медичного підрозділу. Списки таких працівників медичний підрозділ 
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щороку перед початком навчального року подає до підрозділу кадрового 

забезпечення. 

Працівники, які несуть службу в зоні безумовного відчуження та 

обов’язкового відселення після наслідків Чорнобильської катастрофи, та особи, 

тимчасово недопущені до занять з фізичної підготовки лікарем за станом 

здоров’я, звільняються від виконання вправ та складання нормативів із 

загального розділу фізичної підготовки. 

Заняття з фізичної підготовки проводяться в спортивному або форменому 

одязі залежно від теми заняття, місця його проведення та погодних умов. 

Форма одягу встановлюється: 

 на заняттях - викладачем (інструктором) чи особою, що проводить 

заняття; 

 на перевірках - особою, що здійснює перевірку; 

 під час проведення спортивних змагань - згідно з правилами змагань з 

видів спорту. 

 Види форми одягу для занять фізичною підготовкою: 

 форма № 1 - спортивна (плавки, труси, майка, тренувальний костюм, 

спортивне взуття). За умови, що виключає пошкодження ніг, дозволяється 

займатися без взуття - на охайних трав’яних, піщаних або дерев`яних 

майданчиках; 

 форма № 2 - повсякденна або спеціальна форма одягу, літня, без 

головного убору, з оголеним торсом або в фуфайці, брюки навипуск або зі 

змішаної, камуфльованої тканини, напівчеревики або черевики з високими 

берцями; 

 форма № 3 - повсякденна або спеціальна форма одягу, у сорочці або 

кітелі (куртці) з розстебнутим коміром на один верхній ґудзик, без головного 

убору і поясного ременя, напівчеревики або черевики з високими берцями; 

 форма № 4 - повсякденна або спеціальна форма одягу, зимова, у пальто 

або куртці зимовій з розстебнутим коміром на один верхній ґудзик та 

ослабленим поясним ременем, напівчеревики або черевики з високими 

берцями. 

Загальнопрофільна підготовка поєднує навчальні дисципліни, які 

викладаються окремим курсом: 

 засоби зв’язку і спеціальна техніка; 

 медична підготовка; 

 безпека життєдіяльності; 

 статути; 

 стройова підготовка. 

Під час вивчення засобів зв’язку та спеціальної техніки вивчаються 

технічні засоби, що використовуються працівниками ОВС при виконанні 

службових обов’язків з охорони громадського порядку, проведенні оперативно-

розшукових заходів та виконанні інших оперативно-службових завдань, 

зокрема: 

 правила використання спеціальної техніки (криміналістична техніка, 

технічні засоби охорони та контролю, засоби зв’язку, спеціальний транспорт, 
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технічні засоби забезпечення безпеки дорожнього руху, засоби екіпірування і 

спорядження, засоби спостереження, оперативна техніка, організаційна техніка 

та інше); 

 прийоми та способи використання сучасних техніко-криміналістичних 

засобів і методів забезпечення розкриття та розслідування злочинів (практичні 

вміння виявлення, фіксації, вилучення і вивчення слідів та речових доказів під 

час огляду місця пригоди та інше). 

Під час вивчення медичної підготовки відпрацьовуються навички 

надання долікарської допомоги особам, які її потребують (отримання 

поранення, травми, у тому числі внаслідок дорожньо-транспортних пригод, 

аварій і катастроф, отруєнь, утоплень, уражень електричним струмом тощо). 

Під час вивчення безпеки життєдіяльності формується готовність 

працівників до індивідуального захисту і захисту матеріальних цінностей від 

небезпеки, що виникає внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій 

природного і техногенного характеру. На заняттях вивчаються: 

 удосконалення знань працівників про вражаючі фактори ядерної, 

хімічної та біологічної зброї, наслідки надзвичайних ситуацій природного і 

техногенного характеру, прийоми і засоби захисту від них; 

 формування практичних навичок працівників щодо дій за сигналами 

цивільного захисту, застосування засобів індивідуального захисту, укриття в 

захисних спорудах цивільного захисту, використання захисних властивостей 

техніки, будівель, споруд та місцевості; 

 організація підготовки до проведення аварійно-рятувальних робіт на 

об’єктах; 

 комплекс питань, які стосуються основних аспектів взаємодії людини з 

середовищем її життєдіяльності; 

 характеристика джерел і породжених ними небезпек, що впливають на 

здоров’я і життя людини в усіх сферах її діяльності та можуть призвести до 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

 основні захисні заходи та засоби, які забезпечують безпеку 

життєдіяльності людини. 

Статути вивчаються працівниками під час початкової підготовки та 

надалі самостійно. 

Прийоми стройової підготовки працівники відпрацьовують під час 

проходження початкової підготовки, в ході стройових оглядів, перед початком 

навчальних занять, службових нарад та під час розводу нарядів на службу. 

Навчання працівників, які входять до складу груп захоплення в системі 

службової підготовки, здійснюється за місцем служби та на навчальних зборах. 

Заняття з тактико-спеціальної, вогневої та фізичної підготовки з 

працівниками, які входять до складу груп захоплення, проводяться за місцем 

служби впродовж усього календарного року. 

Навчання з інших дисциплін члени груп захоплення проходять у складі 

навчальних груп, створених з урахуванням специфіки службової діяльності. 

Організацію та проведення навчання групи захоплення у системі 

службової підготовки забезпечує її керівник. 
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Створення групи захоплення, критерії відбору її персонального складу, 

завдання й обов’язки членів групи та її керівника визначаються відповідними 

керівними документами МВС України. 

Практичні заняття з тактики дій особового складу груп захоплення 

проводяться в умовах, максимально наближених до реальних. На такі заняття 

особовий склад обов’язково екіпірується озброєнням та спеціальними засобами 

відповідно до розрахунку, передбаченого навчальною тематикою. 

Практичні заняття з вогневої підготовки організовуються в умовах 

денного та нічного часу. У темний час доби відпрацьовується техніка стрільби 

по нерухомих і рухомих цілях з використанням спеціального прицілу. 

Оперативно-тактичні та штабні навчання є вищою формою тактичної 

підготовки рядового і начальницького складу ОВС та проводяться з метою 

досягнення високого рівня готовності особового складу виконувати 

оперативно-службові завдання. 

На штабних навчаннях відпрацьовуються питання централізованого 

управління силами та засобами в разі ускладнення оперативної обстановки на 

території обслуговування, яке вимагає введення в дію оперативних планів, або 

при виникненні інших надзвичайних обставин. 

На оперативно-тактичних навчаннях відпрацьовуються дії працівників за 

оперативними планами у складі штатних службових нарядів та груп. 

Періодичність проведення оперативно-тактичних та штабних навчань 

визначається календарним планом з урахуванням вимог наказів МВС України, 

що регулюють порядок організації та проведення цих заходів. 

Загальна організація навчань покладається на штаби ГУМВС, УМВС, 

органів та підрозділів ОВС, які готують річний календарний план проведення 

оперативно-тактичних навчань. Докладний план-сценарій проведення 

оперативно-тактичних та штабних навчань розробляється галузевою службою, 

відповідальною за проведення спеціальної операції або заходу. 

Самостійна підготовка - вид навчання, який проводиться самостійно 

працівником упродовж усього терміну служби в ОВС з метою безперервного, 

систематичного поповнення та поглиблення знань, умінь і навичок, необхідних 

для успішного виконання ним посадових обов’язків. 

Самостійна підготовка працівника передбачає: 

 вивчення нормативно-правових актів; 

 ознайомлення з новими виданнями спеціальної літератури, методичними 

посібниками та рекомендаціями; 

 практичну роботу з науково-технічними, спеціальними та техніко-

криміналістичними засобами, засобами зв’язку і транспорту; 

 підтримання та вдосконалення працівником рівня фізичної підготовки. 

Перелік питань для самостійного навчання може бути обумовлений 

тематичними планами службової підготовки, зацікавленістю працівника, його 

прагненням до поглиблення своїх знань і навичок у тій чи іншій ділянці 

професійної діяльності. 

Особи, які проводять заняття зі службової підготовки, можуть давати 

працівникам індивідуальні завдання, визначати необхідні для вивчення 
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літературу та науково-технічні засоби, доручати підготовку рефератів з 

визначеної тематики та встановлювати терміни для їх виконання. 

Ефективність самостійної підготовки працівників оцінюється в процесі 

занять зі службової підготовки. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Службова підготовка охоплює систему заходів, спрямованих на 

закріплення та оновлення в плановому порядку необхідних знань, умінь та 

навичок працівників з метою успішного виконання оперативно-службових 

завдань. 

До системи службової підготовки входять: 

 школа підвищення оперативної майстерності (далі - ШПОМ); 

 функціональна підготовка; 

 тактико-спеціальна підготовка; 

 психологічна підготовка; 

 вогнева підготовка; 

 фізична підготовка; 

 загальнопрофільна підготовка. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Підрозділи професійної підготовки забезпечують: 

 підготовку організаційно-розпорядчих документів професійної 

підготовки особового складу; 

 розроблення спільно із структурними підрозділами апарату МВС 

України, ГУМВС, УМВС, ВНЗ МВС України типових тематичних планів; 

 надання методичної та практичної допомоги в організації планування та 

проведення занять з усіх видів службової підготовки; 

 запровадження в навчальний процес навчально-методичних матеріалів та 

навчальних посібників; 

 вивчення та аналіз стану організації професійної підготовки в ОВС, а 

також підготовку пропозицій щодо підвищення якості навчання та навчально-

матеріальної бази; 

 контроль за станом організації професійної підготовки в ОВС та рівнем 

підготовки працівників. 

Початкова підготовка (спеціалізація) - це процес формування в 

працівників ОВС спеціальних знань, умінь та навичок, необхідних для 

виконання службових обов’язків за конкретною посадою. 

Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ у ВНЗ МВС 

України - це здобуття особами перемінного складу певного освітньо-

кваліфікаційного рівня вищої освіти шляхом одержання знань в обсязі, що 

відповідає вимогам державного та галузевого стандартів вищої освіти, а також 

розвиток у них умінь та навичок, необхідних для якісного виконання 

покладених на ОВС завдань. 

Післядипломна освіта - спеціалізоване вдосконалення освіти та 

професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення й оновлення її 

професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, 

спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та 

практичного досвіду. 

Службова підготовка охоплює систему заходів, спрямованих на 

закріплення та оновлення в плановому порядку необхідних знань, умінь та 

навичок працівників з метою успішного виконання оперативно-службових 

завдань. 

До системи службової підготовки входять: 

 школа підвищення оперативної майстерності (далі - ШПОМ); 

 функціональна підготовка; 

 тактико-спеціальна підготовка; 

 психологічна підготовка; 

 вогнева підготовка; 

 фізична підготовка; 

 загальнопрофільна підготовка. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

При підготовці даної теми необхідно використовувати рекомендовану 

літературу. Особливо слід звернути увагу на поняття, зміст та складові 

професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Національної 

поліції. Окремо слід розглянути складові професійної підготовки, а саме 

особливості організації та проведення початкової підготовки вперше прийнятих 

на службу в НП працівників (училища професійної підготовки працівників 

поліції, вищі навчальні заклади МВС України); підготовки у вищих навчальних 

закладах МВС України; післядипломної освіти; службової підготовки. 

Характеристика організації початкової підготовки, підготовки у ВНЗ МВС 

України та післядипломної освіти в Національній поліції потребує детального 

вивчення, а також організації службової підготовки в системі Національної 

поліції України потребує наведення прикладів, а також вивчення особливостей 

оформлення відповідних документів. Знання про основні положення теми, 

викладені у лекції доцільно розширити шляхом самостійної підготовки до 

семінарського заняття, керуючись робочою навчальною програмою 

дисципліни. Окремо варто зауважити на ключових словах і поняттях та 

опрацюванні нормативних актів МВС до теми. 

 

ТЕМА № 3: Оцінка результатів діяльності персоналу підрозділів 

Національної поліції. Організація діловодства. 
 

  (2 години) 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

 сформувати знання у слухачів магістратури щодо організації 

процесу перевірки та оцінки рівня професійної підготовки особового складу 

Національної поліції; 

 сформувати знання слухачів магістратури щодо організації  

діяльності штабних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України; 

 сформувати знання слухачів магістратури щодо організації 

діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ України. 

 

ВСТУП 

Лекція присвячена розгляду двох напрямків роботи  підрозділів 

Національної поліції, пов’язаних з оцінкою діяльності  поліції та 

документообігом в системі Міністерства внутрішніх справ.  

                                           
3
 При формуванні цього переліку використовувався офіційний сайт Верховної Ради України 
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Штаб є самостійним структурним підрозділом Національної поліції. 

Діяльність штабу ґрунтується на принципах законності, гуманізму, поваги до 

особи, справедливості та максимального забезпечення прав і законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб. 

Працівники штабу повинні поважати гідність особи, виявляти гуманне 

ставлення до неї, захищати права людини незалежно від її соціального 

походження, майнового та іншого становища, расової і національної 

належності, громадянства, віку, статі, мови й освіти, ставлення до релігії, 

політичних та інших переконань. 

Штаб у своїй діяльності керується Конституцією України, Кримінальним 

і Кримінальним процесуальним кодексами України, Законами України "Про 

міліцію", "Про засади запобігання і протидії корупції", іншими законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-

правовими актами Міністерства внутрішніх справ України та цим Положенням. 

Документообіг в НП - це проходження документів у системі МВС з 

моменту їх створення або одержання до завершення виконання або 

відправлення. Документи незалежно від способу фіксації та відтворення 

інформації проходять і опрацьовуються у МВС на єдиних організаційних та 

правових засадах організації документообігу. 

Ефективна організація документообігу передбачає: 

 проходження документів у системі МВС найкоротшим шляхом; 

 скорочення кількості інстанцій, до яких повинні надходити документи 

(наприклад, під час погодження); 

 одноразовість операцій з опрацювання документів, уникнення дублювання 

під час роботи з ними; 

 централізацію, зосередження здійснення однотипних операцій з 

документами в одному місці; 

 раціональне розташування у МВС структурних підрозділів і робочих місць. 
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1. ПЕРЕВІРКА ТА ОЦІНКА РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОСОБОВОГО СКЛАДУ  НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Контроль за організацією та станом професійної підготовки особового 

складу здійснюється з метою оцінки її впливу на результати оперативно-

службової діяльності Національної поліції. 

При здійсненні контролю вивчаються: 

 якість та практична складова початкового навчання працівників, які 

вперше прийняті на службу в Національну поліцію; 

 якість та ефективність навчання в системі службової підготовки; 

 обсяги засвоєння працівниками тематичного плану та вміння 

застосовувати ці знання в практичній діяльності; 

 готовність працівників до виконання оперативно-службових завдань; 

 стан та наявність навчально-матеріальної бази, її оснащення; 

 роль керівників Національної поліції, їх заступників, керівників служб в 

організації професійної підготовки; 

 стан організації та рівень професійної підготовки особового складу НП 

вивчаються працівниками підрозділів професійної підготовки МВС України, та 

Національної поліції під час проведення інспекторських, контрольних та 

цільових перевірок. 

При інспектуванні НП перевірка та оцінка рівня професійної 

підготовки особового складу є обов’язковими. 

Залученню до перевірки підлягає не менше 50 відсотків працівників від 

наявної чисельності особового складу служби, органу (підрозділу). 

При цьому перевіркою повинно бути охоплено: 

 у ГУНП - не менше 2 структурних підрозділів апарату головного 

управління (управління), 3 органів чи підрозділів внутрішніх справ; 

 у ВНЗ МВС України - не менше 3 навчальних груп та 50% постійного 

особового складу. 

 Конкретну кількість структурних підрозділів ГУНП та ВНЗ МВС 

України, які підлягають перевірці, визначає керівник робочої бригади або 

особа, яка здійснює перевірку. 

При контрольній або цільовій перевірці НП рівень професійної 

підготовки працівників вивчається за необхідності. 

За підсумками перевірки стану професійної підготовки працівників ОВС 

складається довідка у двох примірниках. Один примірник залишається в 

підрозділі Національної поліції, другий передається (пересилається) до 

управлінь (відділів) кадрового забезпечення ГУНП  для здійснення контролю за 

усуненням недоліків в організації навчання особового складу. У разі якщо 

перевірка здійснювалася працівниками апарату МВС України або за 

дорученням МВС України іншими працівниками, то один примірник довідки 

передається (пересилається) до ДКЗ. 
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Підсумкова перевірка професійної підготовленості працівників 

проводиться комісією в травні, червні щороку в повному обсязі програми 

службової підготовки. 

 Перевірці рівня професійної підготовленості підлягають усі працівники, 

які допущені до самостійного несення служби. 

 Склад комісії затверджує: 

 для перевірки особового складу структурних підрозділів апарату 

Міністерства - керівник апарату МВС України; 

 для перевірки особового складу структурних підрозділів апарату 

ГУМВС, УМВС, органів та підрозділів внутрішніх справ - начальник ГУМВС, 

УМВС; 

для перевірки постійного складу науково-дослідних установ та ВНЗ МВС 

України - керівник установи, навчального закладу. 

До складу комісії включаються особи з числа керівного складу 

структурних підрозділів, керівники органу, підрозділу внутрішніх справ, 

навчальних груп. 

Працівникам, які отримали за результатами підсумкової перевірки оцінку 

"незадовільно" з одного із видів службової підготовки, надається термін для 

самостійної підготовки без відриву від служби. Повторне складання заліків 

проводиться комісією протягом 45 діб. Строк складання повторних заліків 

продовжується лише для осіб, які були тимчасово звільнені від виконання 

службових обов’язків з поважних причин (хвороба, відпустка, навчання, 

відрядження та інше). 

 Щодо працівників, які не брали участь у підсумковій перевірці без 

поважної причини або повторно отримали оцінку "незадовільно" з одного з 

видів службової підготовки, в установленому порядку проводиться службова 

перевірка, за результатами якої приймається рішення щодо вжиття до них 

заходів дисциплінарного впливу. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Результати перевірок професійної підготовки особового складу 

виносяться для обговорення на засіданнях колегій, атестаційних комісій, 

оперативних нарадах керівництва МВС України, ГУНП та ВНЗ МВС України. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ  ДІЯЛЬНОСТІ ШТАБНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

Штаб є самостійним структурним підрозділом Національної поліції. 

Діяльність штабу ґрунтується на принципах законності, гуманізму, поваги до 

особи, справедливості та максимального забезпечення прав і законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб. 

Працівники штабу повинні поважати гідність особи, виявляти гуманне 

ставлення до неї, захищати права людини незалежно від її соціального 

походження, майнового та іншого становища, расової і національної 

належності, громадянства, віку, статі, мови й освіти, ставлення до релігії, 

політичних та інших переконань. 

Штаб у своїй діяльності керується Конституцією України, Кримінальним 

і Кримінальним процесуальним кодексами України, Законами України "Про 

міліцію", "Про засади запобігання і протидії корупції", іншими законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-

правовими актами Міністерства внутрішніх справ України та цим Положенням. 

Штаб утворюється та реорганізовується відповідно до чинного 

законодавства.  

Діяльність штабу координує і контролює начальник головного 

управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, на транспорті, або особа, яка виконує його 

обов’язки. Забороняється покладати на штаб та на його посадових осіб, 

виконання завдань і функцій, не передбачених цим Положенням. 

Гранична чисельність та структура штабу ГУМВС, УМВС визначається 

штатним розписом МВС України, який затверджуються заступником Міністра - 

керівником апарату. Комплектування посад начальницького складу штабу 

здійснюється відповідно до Положення про проходження служби рядовим і 

начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року № 114. 

Штаб організовує свою роботу згідно з перспективними і поточними 

планами у взаємодії з іншими структурними підрозділами. 

Організацію роботи з питань охорони державної таємниці і забезпечення 

режиму секретності в штабі здійснюють працівники режимно-секретного 

органу. 

Основні завдання штабу 

Постійний моніторинг стану оперативної обстановки на території 

обслуговування та організація реагування на її зміни. 

Організація діяльності чергових частин ГУМВС, УМВС, територіальних 

органів внутрішніх справ з питань: 

 організації оперативного реагування на повідомлення про кримінальні 

правопорушення та інші події; 

 забезпечення електронного моніторингу за місцезнаходженням 

підозрюваних (обвинувачених), до яких застосовано електронні засоби 
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контролю, ведення журналу обліку осіб, до яких застосовуються електронні 

засоби контролю та оформлення їх особових справ;  

 контролю за інформуванням працівниками структурних підрозділів та 

територіальних органів внутрішніх справ центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб; 

 організаційного та методичного забезпечення заходів щодо її 

вдосконалення. 

Організаційне та методичне забезпечення інформаційно-аналітичної 

роботи структурних підрозділів і територіальних органів внутрішніх справ та 

здійснення комплексного аналізу стану злочинності, охорони і забезпечення 

громадського порядку на території обслуговування, 

 результатів роботи структурних підрозділів і територіальних органів 

внутрішніх справ. 

Перспективне і поточне планування роботи ГУМВС, УМВС та заходів 

щодо вдосконалення службової діяльності структурних підрозділів та 

територіальних органів внутрішніх справ. 

Здійснення контролю за реалізацією структурними підрозділами та 

територіальними органами внутрішніх справ законів України, актів Верховної 

Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, виконання 

нормативно-правових актів МВС України, наказів ГУМВС, УМВС 

організаційно-розпорядчого характеру. 

Інспектування структурних підрозділів і територіальних органів 

внутрішніх справ та надання їм практичної допомоги в організації роботи. 

Організаційне та методичне забезпечення оборонно-мобілізаційної 

роботи та цивільного захисту у структурних підрозділах і територіальних 

органах внутрішніх справ, а також контроль за станом їх мобілізаційної 

готовності та організації цивільного захисту. 

Здійснення в структурних підрозділах та територіальних органах 

внутрішніх справ перевірок за станом обліково-реєстраційної дисципліни.  

Функції штабу 

Моніторинг оперативної обстановки та організація реагування на її 

зміни: 

Збір, оцінка, аналіз інформації про криміногенну ситуацію на території 

обслуговування, тяжкі, особливо тяжкі та резонансні злочини, інші надзвичайні 

події та заходи, що вживаються структурними підрозділами та територіальними 

органами внутрішніх справ для усунення недоліків. 

Підготовка оперативних зведень про кримінальні правопорушення та інші 

події. Обмін інформацією стосовно них з іншими правоохоронними органами. 

Спільно зі структурними підрозділами участь в організації діяльності 

оперативного штабу ГУМВС, УМВС та його робочої групи з координації дій та 

управління силами і засобами органів внутрішніх справ (далі - ОВС) під час 

проведення масових заходів, державних свят і надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру. 

Спільно із заінтересованими структурними підрозділами участь у 

розробленні та контролі за реалізацією типових планів операцій. 
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Аналітична робота і планування: 

Здійснення з урахуванням пропозицій і матеріалів структурних 

підрозділів підготовки: 

 комплексної оцінки криміногенної ситуації на території обслуговування 

за півріччя і рік, проектів наказів організаційно-розпорядчого характеру щодо 

посилення протидії злочинності; 

 узагальнених матеріалів за підсумками роботи засідань колегії та нарад 

керівництва ГУМВС, УМВС; 

 аналітичних довідок про оперативну обстановку на території 

обслуговування і заходи, що вживаються структурними підрозділами та 

територіальними органами внутрішніх справ з метою зміцнення правопорядку; 

 доповідних записок керівництву ГУМВС, УМВС з проблем діяльності 

структурних підрозділів та територіальних органів внутрішніх справ, 

організації. 

Організація і проведення спільно зі структурними підрозділами, 

навчальними закладами та науково-дослідними установами МВС аналітичних 

та кримінологічних досліджень з актуальних питань протидії злочинності, 

забезпечення особистої безпеки громадян, захисту їх прав і свобод, законних 

інтересів, охорони та забезпечення громадського порядку. 

Організаційне забезпечення діяльності колегії і нарад керівництва 

ГУМВС, УМВС: 

заслуховування звітів керівників структурних підрозділів та 

територіальних органів внутрішніх справ на засіданнях колегії та нарадах 

керівництва ГУМВС, УМВС; 

ведення протоколів засідань колегії та нарад керівництва ГУМВС, 

УМВС.  

Організація і проведення відповідно до планів ГУМВС, УМВС і доручень 

керівництва ГУМВС, УМВС семінарів, оперативних нарад працівників 

штабних, аналітичних та контрольно-методичних підрозділів, а також 

заслуховування звітів їх керівників про проведену ними роботу. 

Забезпечення систематичного аналізу стану обліково-реєстраційної 

дисципліни в територіальних органах внутрішніх справ. 

Забезпечення систематичного аналізу, контролю та здійснення перевірок 

за станом дотримання законності під час застосування адміністративно-

правозастосовної діяльності структурними підрозділами та територіальними 

органами внутрішніх справ. 

Інформування керівництва ГУМВС, УМВС про стан виконання 

структурними підрозділами та територіальними органами внутрішніх справ 

покладених на них керівництвом завдань у сфері правоохоронної діяльності. 

Організаційне і методичне забезпечення діяльності штабних підрозділів 

щодо: 

1. Надання організаційної, методичної допомоги у виконанні 

покладених на них завдань і функцій, удосконалення їх діяльності. 
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2. Організації стажування на базі штабу ГУМВС, УМВС керівників та 

працівників штабних підрозділів територіальних органів внутрішніх справ. 

3. Організації роботи з вивчення та поширення структурними 

підрозділами та територіальними органами внутрішніх справ передових форм 

та методів роботи та здійснення контролю за їх упровадженням в практичну 

діяльність ОВС. 

Опрацювання проектів наказів організаційно-розпорядчого характеру з 

питань, які містять службову інформацію або відомості, що становлять 

державну таємницю. 

 Забезпечення оборонно-мобілізаційної роботи: 

Організаційне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та 

мобілізаційного планування в ГУМВС, УМВС. 

Забезпечення організації планування та здійснення заходів цивільного 

захисту структурними підрозділами та територіальними органами внутрішніх 

справ. 

Здійснення перевірок стану мобілізаційної та бойової готовності 

структурних підрозділів та територіальних органів внутрішніх справ. 

Права штабу 

У своїй діяльності штаб має права, передбачені Кримінальним 

процесуальним кодексом України, Законами України "Про міліцію", "Про 

засади запобігання і протидії корупції", іншими нормативно-правовими актами. 

При здійсненні оперативно-службової діяльності штаб має право: 

Організовувати та проводити: 

 перевірки стану реалізації структурними підрозділами та 

територіальними органами внутрішніх законів України, актів Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нормативно-

правових актів МВС України, виконання рішень колегії МВС України та 

ГУМВС, УМВС; 

 комплексні інспектування, контрольні, цільові та інші перевірки 

структурних підрозділів та територіальних органів внутрішніх справ.  

Користуватись базами даних ОВС та іншими базами даних для вирішення 

покладених на штаб завдань та функцій. 

Спільно зі структурними підрозділами надавати методичну допомогу 

територіальним органам внутрішніх справ. 

За дорученням керівництва ГУМВС, УМВС: 

 готувати проекти наказів організаційно-розпорядчого характеру; 

 приймати рішення про продовження строку виконання чи зняття з 

контролю документів, які перебувають на контролі в штабі. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Діяльність штабних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України 

базується на положеннях наказу Міністерства внутрішніх справ від 24.05.2013 
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№ 505 „Про організацію діяльності штабних підрозділів Міністерства 

внутрішніх справ України”. 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА В СИСТЕМІ МІНІСТЕРСТВА 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ. 

 

Відповідно до наказу МВС України від 23.08.2012 N 747 „Про 

затвердження Інструкції з діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ 

України” діловодство в системі МВС ведеться українською мовою, крім 

випадків, передбачених законодавством про мови в Україні. 

Документи, які надсилаються іноземним адресатам, оформлюються 

українською мовою або мовою держави-адресата, або однією з мов 

міжнародного спілкування. 

Діловодство в Робочому апараті Укрбюро Інтерполу ведеться 

українською мовою з використанням на бланках символіки Інтерполу 

відповідно до вимог цієї Інструкції з урахуванням рекомендацій Генерального 

секретаріату Інтерполу. 

Технології автоматизованого опрацювання задокументованої інформації 

повинні відповідати вимогам цієї Інструкції. 

Безпосереднє ведення діловодства в апараті МВС та його структурних 

підрозділах, органах внутрішніх справ покладається на Управління 

документального забезпечення (далі - УДЗ), відділи, сектори документального 

забезпечення, канцелярії. 

Завдання, функції, порядок роботи УДЗ регламентуються Положенням 

про нього, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ. 

Основним завданням УДЗ є встановлення в апараті МВС єдиного порядку 

документування управлінської інформації і роботи з документами із 

застосуванням сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво і 

контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в 

структурних підрозділах МВС. 

Управління документального забезпечення відповідно до покладених на 

нього завдань: 

 розробляє інструкцію з діловодства та номенклатуру справ 

установи; 

 здійснює реєстрацію та веде облік документів; 

 організовує документообіг, формування справ, їх зберігання та 

підготовку до передачі до Державного архіву або особі, відповідальній за 

ведення архіву (далі - архів); 

 забезпечує впровадження та контролює дотримання структурними 

підрозділами апарату МВС, підприємствами, установами та організаціями, що 

належать до сфери управління МВС, вимог інструкцій, регламентів та 

національних стандартів з питань діловодства; 
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 уживає заходів до зменшення обсягу службового листування в 

апараті МВС, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери 

управління МВС; 

 проводить регулярно (не рідше одного разу на рік) перевірку стану 

діловодства в структурних підрозділах МВС, а також на підприємствах, в 

установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС; 

 бере участь у впровадженні та використанні інформаційно-

телекомунікаційної системи діловодства у МВС; 

 здійснює контроль за своєчасним розглядом та проходженням 

документів в МВС; 

 забезпечує дотримання єдиних вимог щодо підготовки документів 

та організації роботи з ними, у тому числі в умовах електронного 

документообігу; 

 проводить аналіз інформації про документообіг, необхідної для 

прийняття управлінських рішень; 

 організовує збереження документаційного фонду установи та 

користування ним до передачі їх в архів; 

 ініціює та бере участь в організації підвищення кваліфікації 

працівників МВС з питань діловодства; 

 засвідчує гербовою печаткою документи, підписані (погоджені, 

затверджені) керівництвом МВС (примірний перелік документів - додаток 1), а 

також інші документи, засвідчення яких гербовою печаткою вимагається 

чинним законодавством, крім тих, які завіряються печаткою РСО; 

 завіряє за запитами, здійсненими в установленому порядку, копії; 

 погоджує структурним підрозділам апарату МВС матеріали щодо 

виготовлення гербової печатки цього підрозділу. 

На підрозділи документального забезпечення ГУМВС, УМВС, органів та 

підрозділів внутрішніх справ, вищих навчальних закладів МВС, підприємств, 

установ, організацій, що належать до сфери управління МВС, покладається 

підготовка власних інструкцій з діловодства на підставі Інструкції з 

діловодства. 

В органах та підрозділах внутрішніх справ, де за штатним розписом не 

передбачено посаду працівника, який повинен займатися діловодством, цю 
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роботу покладають на спеціально уповноваженого на те працівника наказом 

керівника або визначають функціональними обов'язками (посадовими 

інструкціями). 

Управління, відділи, сектори документального забезпечення ГУМВС, 

УМВС, науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів МВС, 

підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МВС, 

канцелярії, спеціально уповноважені особи зобов'язані: 

1. Здійснювати методичне керівництво підрозділами документального 

забезпечення, канцеляріями підвідомчих органів, перевіряти й контролювати їх 

діяльність. 

2. Розробляти і здійснювати заходи, спрямовані на вдосконалення 

організації і ведення діловодства, а також поліпшення методів роботи 

працівників служби діловодства, організовувати та проводити їх навчання. 

3. Разом із підрозділами інформаційно-аналітичного забезпечення, 

матеріального забезпечення, іншими підрозділами запроваджувати в процес 

ведення діловодства сучасну оргтехніку та новітні технології. 

4. Організовувати, забезпечувати й контролювати приймання, облік, 

розсилання, систематизацію, зберігання документів, ведення справ за 

документами, що знаходяться в підрозділах з діловодства і безпосередньо у 

виконавців. 

5. Відповідно до Інструкції з організації контролю за виконанням 

документів у системі МВС України здійснювати контроль за строками 

виконання завдань та підготовки інформацій щодо документів, узятих на 

контроль підрозділом документального забезпечення. 

6. Систематично вивчати й аналізувати стан відомчого листування. На 

основі аналізу розробляти заходи щодо його впорядкування та скорочення. Про 

результати і пропозиції доповідати керівництву. 

За зміст, якість, строки підготовки та оформлення на належному рівні 

документів, що розробляються на виконання завдань, визначених у законах 

України, постановах Верховної Ради України, актах та дорученнях Президента 

України, актах Кабінету Міністрів України, дорученнях Прем'єр-міністра 

України, актах Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, центральних і місцевих органів виконавчої влади 

(далі - акти органів державної влади, органів влади Автономної Республіки 

Крим та доручення вищих посадових осіб), а також відповідей на запити і 

звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, за винятком 

тих, що стосуються стану розслідування конкретних кримінальних справ, 

кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, 
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Кабінету Міністрів України (далі - запити, звернення, а також кореспонденція 

Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів 

України), погодження проектів нормативно-правових актів відповідають 

перший заступник Міністра, заступник Міністра - керівник апарату та 

заступник Міністра згідно з розподілом покладених на них обов'язків. 

За зміст, якість, строки підготовки та оформлення на належному рівні 

відповідей на запити та звернення народних депутатів України та депутатів 

місцевих рад з питань організації роботи органів досудового слідства органів 

внутрішніх справ та стану розслідування конкретних кримінальних справ, що 

перебувають у провадженні слідчих органів внутрішніх справ, відповідає 

начальник Головного слідчого управління. 

За зміст, якість, строки підготовки та оформлення на належному рівні 

інших документів, а також організацію діловодства та зберігання документів у 

структурних підрозділах апарату МВС відповідають їх керівники. 

На керівників підрозділів документального забезпечення покладається 

обов'язок зберігання печатки органу або підрозділу внутрішніх справ із 

зображенням Державного Герба України. У виключних випадках (вакантна 

посада керівника підрозділу документального забезпечення, відсутність такої 

посади, тощо) наказом керівника органу такий обов'язок покладається на 

визначену ним особу. 

Керівники підрозділів документального забезпечення або інші особи, 

визначені в порядку, передбаченому пунктом 1.15 цієї Інструкції, засвідчують 

копії лише тих документів, які створюються в органі або підрозділі внутрішніх 

справ. Копія документа виготовляється і видається тільки з дозволу Міністра, 

його першого заступника, заступника Міністра, заступника Міністра - 

керівника апарату, керівника структурного підрозділу - автора документа, крім 

копій за запитами на інформацію, якщо вони не містять інформацію з 

обмеженим доступом. 

Копії документів структурних підрозділів видають з дозволу керівника 

структурного підрозділу - автора документа, крім копій за запитами на 

інформацію, якщо вони не містять інформацію з обмеженим доступом. 

Керівник архівного підрозділу засвідчує копії лише тих документів, які 

знаходяться в архіві на постійному зберіганні. 

У разі підготовки документів для надання судовим органам, під час 

вирішення питань щодо прийняття громадян на роботу, навчання, засвідчення 

їх трудових, житлових та інших прав у взаємовідносинах з МВС України, а 

також під час формування особових справ працівників Міністерство може 

виготовляти копії документів, виданих іншими установами (копії дипломів, 

свідоцтв про одержання освіти тощо). 

УДЗ, управління, відділи, сектори документального забезпечення, 

канцелярії ГУМВС, УМВС, вищих навчальних закладів МВС і науково-

дослідних установ, спеціально уповноважені особи регулярно перевіряють 

(згідно з планами інспектування органів, планами роботи цих служб, за 

дорученням керівництва) стан діловодства в органах, надають їм відповідну 

практичну та методичну допомогу. Про наслідки перевірок інформують їх 
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керівників і доповідають відповідно керівництву МВС, ГУМВС, УМВС, 

вищого навчального закладу МВС, уносять необхідні пропозиції. 

Права та обов'язки працівників, які безпосередньо здійснюють 

діловодство в структурних підрозділах Міністерства, ГУМВС, УМВС, науково-

дослідних установах і вищих навчальних закладах МВС та інших органах, 

визначаються функціональними обов'язками (посадовими інструкціями), 

затвердженими їх керівниками. 

Працівники органів внутрішніх справ несуть персональну 

відповідальність за дотримання встановленого порядку організації діловодства 

та збереження службових документів. 

У зв'язку з відпусткою, хворобою, відрядженням працівника або його 

звільненням не виконані ним службові документи за вказівкою 

безпосереднього начальника передаються іншому працівникові або до 

підрозділу документального забезпечення з відміткою про це у відповідних 

обліках. У разі звільнення працівник повинен здати до канцелярії документи, 

журнали, справи, печатки, штампи тощо, що за ним числяться. Контроль за 

повним і своєчасним поверненням документів покладається на керівників 

структурних підрозділів органів внутрішніх справ та працівників канцелярій. 

У разі виявлення факту втрати службового документа працівник 

зобов'язаний негайно доповісти про це безпосередньому керівникові, а також 

повідомити підрозділ документального забезпечення. 

Інформація, викладена в службових документах, не підлягає 

розголошенню. Публічне використання таких відомостей та ознайомлення з 

цими документами посадових осіб, які не зазначені в резолюції до документа, 

допускається з дозволу керівництва органу на підставі законодавства. 

Організація документообігу та виконання документів 

Документообіг в ОВС - це проходження документів у системі МВС з 

моменту їх створення або одержання до завершення виконання або 

відправлення. 

Документи незалежно від способу фіксації та відтворення інформації 

проходять і опрацьовуються у МВС на єдиних організаційних та правових 

засадах організації документообігу. 

Ефективна організація документообігу передбачає: 

 проходження документів у системі МВС найкоротшим 

шляхом; 

 скорочення кількості інстанцій, до яких повинні 

надходити документи (наприклад, під час погодження); 

 одноразовість операцій з опрацювання документів, 

уникнення дублювання під час роботи з ними; 

 централізацію, зосередження здійснення однотипних 

операцій з документами в одному місці; 
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 раціональне розташування у МВС структурних 

підрозділів і робочих місць. 

Порядок документообігу регламентується цією Інструкцією, регламентом 

МВС, положеннями про структурні підрозділи тощо. 

Особливості організації електронного документообігу визначаються 

відповідними інструкціями, розробленими підрозділами документального 

забезпечення спільно з іншими зацікавленими підрозділами органів та 

підрозділів внутрішніх справ, у яких використовуються такі технології 

організації діловодства з урахуванням вимог нормативно-правових актів у цій 

сфері, що мають вищу юридичну силу, а також характеристик технічних і 

програмних засобів, що функціонують в установі. 

Під час упровадження у МВС системи автоматизації діловодства або 

системи електронного документообігу УДЗ разом з ДІАЗ розробляє регламенти 

роботи з документами в електронній формі. 

Організація документообігу в разі застосування засобів автоматизації 

діловодства повинна забезпечити сумісність традиційного та автоматизованого 

способу опрацювання документів з можливостями засобів автоматизації 

діловодства. 

Приймання та первинне опрацювання кореспонденції, що надходить 

до МВС 

Доставка документів до МВС здійснюється, як правило, з використанням 

засобів поштового зв'язку і електрозв'язку, а також кур'єрською та 

фельд'єгерською службою або безпосередньо працівниками органів і 

підрозділів внутрішніх справ (крім кореспонденції, яка має гриф обмеження 

доступу). 

Поштою та через кур'єрську службу доставляється письмова 

кореспонденція, поштові картки, бандеролі, дрібні пакети, а також періодичні 

друковані видання. 

Фельд'єгерською службою доставляється спеціальна кореспонденція. 

Каналами електрозв'язку доставляються: телеграми (телетайпограми), 

факсограми, телефонограми, електронні повідомлення, електронні документи із 

застосуванням електронного цифрового підпису та документи в електронній 

формі без електронного цифрового підпису (у сканованій формі). 

Приймання кореспонденції, адресованої МВС, його керівництву та 

структурним підрозділам здійснює УДЗ. 

Кореспонденцію, адресовану структурним підрозділам апарату 

Міністерства, розташованим в інших місцях, а також начальникам ГУМВС, 

УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, на залізницях, керівникам науково-дослідних установ, ректорам 

вищих навчальних закладів МВС, підприємств, установ і організацій, що 

належать до сфери управління МВС, командувачу внутрішніх військ МВС, 

приймають підрозділи документального забезпечення, канцелярії або 

спеціально уповноважені особи. 
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Рекомендована, спеціальна та кореспонденція з оголошеною цінністю 

приймається під розписку в журналі, реєстрі або повідомленні про вручення. 

У разі надходження кореспонденції з відміткою "Терміново" фіксується 

не лише дата, а й години та хвилини доставки. 

Документи, що надійшли до МВС у неробочий час, приймаються 

оперативним черговим чергової частини МВС. 

Працівники УДЗ, підрозділів документального забезпечення, канцелярій 

або спеціально уповноважені особи структурних підрозділів під час приймання 

кореспонденції перевіряють збереження її упаковки, правильність адресування, 

після чого ставлять свій підпис у реєстрі за одержання документів. 

У разі пошкодження конверта робиться відповідна відмітка в поштовому 

реєстрі. 

Листи, звернення громадян, запити і звернення народних депутатів 

України, подані на особистому прийомі, приймають працівники відділу 

організації розгляду звернень та прийому громадян УДЗ з реєстрацією дати, а 

за необхідності й часу звернення. 

Запити на інформацію та запити на декларацію, надіслані відповідно до 

вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року N 16 "Про 

затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, 

зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 

характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-

нерезидента" (Постанова N 16), приймають працівники відділу забезпечення 

доступу до публічної інформації УДЗ з реєстрацією дати, а за необхідності й 

часу запиту. 

Пакети з документами, адресованими керівництву Міністерства, з 

позначкою "Терміново", а також кореспонденцію, що надійшла з центральних 

органів виконавчої влади після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові та 

інші неробочі дні передаються працівниками фельдзв'язку до чергової частини 

МВС (ГУМВС, УМВС), де черговий реєструє їх у журналі обліку пакетів. 

Наступного робочого дня вони передаються до УДЗ МВС (підрозділів 

документального забезпечення, канцелярій). 

Пакети з позначкою "Терміново" за відсутності працівників підрозділів 

документального забезпечення (канцелярії або спеціально уповноважених осіб) 

черговий розпечатує пакети та передає одному з присутніх керівників органу. 

Після його розгляду керівником (накладення резолюції) його копія черговим 

під розпис у пакетно-контрольному журналі, із зазначенням усіх установчих 

реквізитів документа, передається виконавцю (виконавцям) для оперативного 

опрацювання та виконання. Оригінал цього документа з резолюцією 

керівництва передається представникам УДЗ. У разі відсутності керівництва 

МВС, за умови негайної потреби виконання цього документа, черговий передає 

його копії структурним підрозділам апарату МВС, питань діяльності яких 

стосується цей документ, про що робиться відповідна відмітка в нижньому 

лівому куті першого аркуша документа (наприклад: "К - ДКР, ДКЗ, УЮЗ"). 

Зазначені документи підлягають обов'язковій реєстрації в підрозділі 
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документального забезпечення, канцелярії або спеціально уповноваженою 

особою. 

За потреби оперативний черговий чергової частини МВС України 

доповідає про надходження пакетів керівництву Міністерства або керівництву 

УДЗ. У виняткових випадках, за вказівкою керівництва Міністерства, 

документи, що потребують термінового виконання, передають до відповідних 

структурних підрозділів. При цьому повідомляє УДЗ їх відповідні реквізити для 

подальшого обліку і контролю за їх проходженням. 

Пакети з документами, а також кореспонденція, що надходить до 

ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, містах Києві та 

Севастополі, на залізницях, науково-дослідних установ, вищих навчальних 

закладів МВС, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери 

управління МВС, внутрішніх військ МВС України, приймають підрозділи з 

діловодства, а в неробочий час - черговий органу внутрішніх справ, який їх 

реєструє в пакетно-контрольному журналі (форма 52) і, не розпечатуючи, 

передає працівникам підрозділів документального забезпечення. 

Працівникам органів внутрішніх справ незалежно від їх службового 

становища забороняється приймати для виконання незареєстровані в 

підрозділах документального забезпечення документи (крім випадків, 

передбачених п. п. 2.4.6, 2.4.7 Інструкції). 

Службові документи, отримані, як виняток, безпосередньо працівниками 

органу й адресовані цьому органу або конкретно комусь із його керівників, а 

також документи, одержані електронною поштою та факсимільним зв'язком, 

необхідно передавати до підрозділу документального забезпечення для 

реєстрації. 

Письмові повідомлення про злочини, що надійшли до органу внутрішніх 

справ, негайно передають до чергової частини, де вони реєструються в 

установленому порядку. 

У підрозділах документального забезпечення розпечатують усі конверти, 

за винятком тих, що мають позначку "Особисто". 

Під час розпечатування конвертів перевіряють відповідність номерів на 

документах і конвертах. 

Конверти зберігаються і долучаються до документів у тому разі, коли 

лише за ними можна встановити адресу відправника, час їх відправлення й 

одержання або коли в них відсутні певні документи чи встановлено 

невідповідність їх номерів номерам, зазначеним на конверті, а також адресні 

ярлики рекомендованих конвертів і пакетів. Конверти долучають також до 

матеріалів судових, арбітражних справ, позовних заяв, касаційних скарг, скарг, 

заяв та листів громадян, запитів на інформацію. 

У разі виявлення відсутності додатків, зазначених у документі, або 

окремих аркушів, а також помилок в оформленні документа, що унеможливлює 

його виконання (відсутність підпису, відбитку печатки, грифа затвердження 

тощо), документ не реєструється та не розглядається і відправникові 

надсилається письмовий запит або йому повідомляється про це телефоном. При 

цьому на документі робиться відповідна відмітка із зазначенням дати і часу 
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запиту (розмови телефоном, номер телефону), посади та прізвища особи, якій 

зроблено запит, підпису, ініціалів та прізвища особи, що здійснила запит. У 

випадку, коли впродовж одного робочого дня від відправника документа не 

було отримано відсутні додатки, зазначені в документі, або окремі аркуші, а 

також не були виправлені помилки в оформленні документа, складається акт у 

двох примірниках, один з яких надсилають відправникові, інший - зберігається 

у службі діловодства. 

Якщо виявлено відсутність або нецілісність вкладень, пошкодження 

конверта, упакування, що призвело до неможливості прочитання тексту 

документа, складається акт у двох примірниках, один з яких надсилають 

відправникові, інший - зберігається в службі діловодства. При цьому документ 

не реєструється та не розглядається. 

Незасвідчені (не підписані), незареєстровані відправником або надіслані 

не за адресою документи повертають відправникові без їх розгляду та 

реєстрації. 

Електронні носії інформації обов'язково передаються до установи із 

супровідним листом. Під час приймання таких документів опрацьовується 

тільки супровідний лист. 

У разі надходження документів, надісланих телефаксом, перевіряється 

цілісність отриманого документа за кількістю сторінок відповідно їх до 

нумерації, а також за змістом документа. Крім того, візуально перевіряється 

належна якість друку. У разі одержання факсимільного повідомлення не в 

повному обсязі або за наявності тексту неналежної якості документ не 

реєструється і про це обов'язково інформують відправника. 

Кореспонденцію, що надходить до Міністерства іноземною мовою, у 

тому числі й листи громадян, надсилають для організації її перекладу або 

підготовки анотації до структурних підрозділів апарату Міністерства, у яких 

проходять службу працівники, які володіють іноземною мовою, 

використовують її в роботі та відповідно до вимог нормативно-правових актів 

отримують відповідну надбавку. 

Після перекладу або анотації не пізніше ніж через три доби (термінові - 

протягом робочого дня) ці документи передають для розгляду службам-

адресатам. Документи, адресовані керівництву МВС, передають до УДЗ. Якщо 

в них викладені питання, які належать до компетенції підрозділів міжнародних 

зв'язків, ці підрозділи подають відповідні пропозиції. 

Про кореспонденцію, що надходить до головних управлінь, управлінь 

МВС України в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, на 

залізницях, науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів МВС, 

підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МВС, 

внутрішніх військ МВС іноземною мовою, доповідають керівникові органу для 

прийняття відповідного рішення. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Основним підрозділом внутрішніх справ, який здійснює організацію 

документообігу в системі органів внутрішніх справ, є Управління 
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документального забезпечення, яке здійснює свою діяльність на основі 

положень наказу МВС України від 23.08.2012 N 747 „Про затвердження 

Інструкції з діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ України”. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Підсумовуючи розгляд теми, необхідно зробити наступні висновки: 

Результати перевірок професійної підготовки особового складу 

виносяться для обговорення на засіданнях колегій, атестаційних комісій, 

оперативних нарадах керівництва МВС України, ГУМВС, УМВС та ВНЗ МВС 

України. 

Діяльність штабних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України 

базується на положеннях наказу Міністерства внутрішніх справ від 24.05.2013 

№ 505 „Про організацію діяльності штабних підрозділів Міністерства 

внутрішніх справ України”. 

Основним підрозділом внутрішніх справ, який здійснює організацію 

документообігу в системі органів внутрішніх справ, є Управління 

документального забезпечення, яке здійснює свою діяльність на основі 

положень наказу МВС України від 23.08.2012 N 747 „Про затвердження 

Інструкції з діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ України”. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

При підготовці даної теми необхідно використовувати рекомендовану 

літературу. Під час вивчення теми слід звернути увагу на порядок 

інспектування органів та підрозділів внутрішніх справ,  особливості діяльності 

комісії, яка здійснює інспектування таких органів. Крім того, слід наголосити 

на особливостях діяльності штабних підрозділів Міністерства внутрішніх справ 

України, їх завданнях, правах та обов’язках. Особливої уваги потребує процес 

організації діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ України. Слід 

акцентувати увагу на організації реєстрації та обліку документів в системі ОВС, 

вимогах, які висуваються до документів в системі НП. Дані особливості 

необхідно дослідити на практичних прикладах, зразках документів та макетах 

навчальних матеріалів. Знання про основні положення теми, викладені у лекції 

доцільно розширити шляхом самостійної підготовки до семінарського заняття, 

керуючись робочою навчальною програмою дисципліни. Окремо варто 

зауважити на ключових словах і поняттях та опрацюванні нормативних актів 

МВС до теми. 
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