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АНОТАЦІЯ 

Андреєв А.В. Адміністративно-правове регулювання підготовки 

кадрів для Національної поліції у вищих навчальних закладах із 

специфічними умовами навчання. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ, Україна, Дніпро, 2018. 

Дисертацію присвячено дослідженню правового та організаційного 

забезпечення регулювання підготовки кадрів для Національної поліції у 

вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання та розробці 

науково-обґрунтованих пропозицій щодо його удосконалення. 

Визначено місце вищих навчальних закладів із специфічними умовами 

навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Національної поліції в 

системі освіти України. Вищі навчальні заклади із специфічними умовами 

навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, визначені як державні 

навчальні заклади, що перебувають у сфері управління МВС України та 

здійснюють за певними спеціальностями на певних рівнях вищої освіти 

підготовку фахівців, враховуючи нормативні вимоги у сфері вищої освіти та 

особливі вимоги, що пов’язані зі службою в Національній поліції. 

Наголошено на невизначеності місця ВНЗСУН, які здійснюють 

підготовку поліцейських в освітній системі України в сукупності із 

неналежним нормативно-правовим забезпеченням їх діяльності, гальмують 

вдалу реалізацію реформи Національної поліції в цілому. Правова основа є 

фундаментом та невід’ємною умовою успішного завершення реформування, 

а отже виникає нагальна необхідність чіткого визначення статусу 

поліцейських ВНЗСУН та їх місця у системі освіти України. Сьогодні 

фактично всі вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання 
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мають госпрозрахункові складові у своїй структурі, де за певними 

спеціальностями на певних рівнях проходять підготовку студенти на 

контрактній основі. Фактично заробляючи кошти для власного розвитку 

відомчі за своєю сутністю заклади мають у пріоритеті саме цей напрямок 

замість акценту на якості вишколу для потреб Національної поліції. 

Досліджено правову регламентацію підготовки кадрів для 

Національної поліції у вищих навчальних закладах із специфічними умовами 

навчання. Проведено класифікацію спеціальної нормативно-правової бази, 

якою визначено діяльність поліції щодо підготовки кадрів у відповідності до 

юридичної сили акту: 1) Конституція України;2) Закони 

України;3) Міжнародні документи; 4) Підзаконні нормативно-правові акти. 

Наголошено, щоу масиві правових норм, які регламентують підготовку 

кадрів для Національної поліції у вищих навчальних закладах із 

специфічними умовами навчання, адміністративні норми відіграють ключову 

роль, так як саме за їх допомогою врегульовано окремі складові добору і 

підготовки поліцейських кадрів. Додатково це підтверджується суттєвою 

кількістю підзаконних нормативно-правових актів, що присвячені деталізації 

законодавчих положень з досліджуваної проблематики. 

Загалом, можна констатувати, що нормативно-правовими актами 

детально регламентовано засади діяльності кадрової роботи в Національній 

поліції України та державної політики у сфері вищої освіти. Що ж стосується 

нормативного закріплення підготовки кадрів для Національної поліції 

безпосередньо у вищих навчальних закладах із специфічними умовами 

навчання, можна відмітити певну фрагментарність і недостатню увагу до 

цього виду відомчої освітньої діяльності. Не враховано, поміж іншого, 

сутність і зміст специфічних умов навчання в таких закладах вищої освіти та 

їх сучасну систему. 

Встановлено суб’єктів владних повноважень у сфері підготовки кадрів 

для Національної поліції у вищих навчальних закладах із специфічними 

умовами навчання.Сьогодні для вищих навчальних закладів із специфічними 



4 

умовами навчання характерним є потрійне підпорядкування (МОН України, 

Національна поліція, МВС України), що здійснюється в межах владного 

впливу за двома векторами (напрямками): освітньо-науковим та 

правоохоронним. Фактично, ключові повноваження мають лише двоє з 

вищезгаданих суб’єктів. Першим є МОН України, яким встановлюються 

загальні стандарти здобуття вищої освіти а також умови і порядок 

функціонування відповідних закладів, роботи науково-педагогічного складу 

та перемінного складу (курсантів, слухачів, ад’юнктів, докторантів). Другим 

суб’єктом владних повноважень у досліджуваній сфері виступає МВС 

України, яким встановлюються особливі вимоги щодо функціонування 

вищих начальних закладів, включаючи кадрові, організаційні, фінансово-

господарські та інші питання. Національна поліція, хоча і виступає 

фактичним «замовником» кваліфікованих поліцейських кадрів відіграє 

другорядну роль, через відсутність відповідних повноважень, закріплених 

Положенням та Законом України «Про Національну поліцію». На наше 

переконання це справляє скоріше негативний ефект, через те, що питання 

перепідготовки, освіти, просування по службі тощо регулюються відповідно 

до відомчих поліцейських актів та Закону України «Про Національну 

поліцію». Таким чином, підготовка кадрів для Національної поліції вищими 

навчальними закладами із специфічними умовами навчання організована без 

належної участі апарату Національної поліції. 

Визначені поняття та особливості підготовки кадрів для Національної 

поліції у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання. 

Специфічними умовами навчання пропонується вважати особливі вимоги, 

що встановлюються державними органами, до сфери управління яких 

належать вищі навчальні заклади та стосуються певних обмежень і привілеїв 

на всіх етапах навчання (вступ, процес навчання та випуск). Специфічні 

умови навчання пропонується поділити на три блоки: перший – умови 

вступу; другий – умови безпосереднього навчання; третій – умови закінчення 

та подальшої діяльності.  
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Наголошено, що необхідною і своєчасною сьогодні є розробка і 

запровадження єдиної моделі службової діяльності для 

внутрішньоорганізаційного забезпечення функціонування ВНЗСУН, які 

здійснюють підготовку поліцейських. Несення служби має виступати 

додатковим обов’язком, але не перешкодою для здобуття знань. 

Обґрунтована необхідність першочергового впровадження трьох 

моментів: 1) включення до навчання у вищих навчальних закладах із 

специфічними умовами навчання цивільних фахівців для задоволення потреб 

Національної поліції; 2) скасування господарських робіт для курсантів і 

слухачів; 3) скасування творчого конкурсу у формі співбесіди, як 

генеруючого корупцію фактору. 

Розкрито поняття і зміст етапів підготовки кадрів для Національної 

поліції у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання. 

Визначення поняття етапу підготовки кадрів для Національної поліції у 

вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання 

сформульовано, як певну складову системи підготовки кадрів для 

Національної поліції вищими навчальними закладами із специфічними 

умовами навчання, що характеризується притаманними лише йому 

суб’єктами, нормативно-правовою базою та умовами реалізації на всіх рівнях 

і формах навчання. Основними етапами підготовки кадрів для Національної 

поліції визначено: а) підготовчий (добір);б) вступний 

(вступ);в) навчальний;г) післядипломний (перепідготовка, підвищення 

кваліфікації); ґ) поточний (службова підготовка). 

Проведено характеристику основних форм підготовки кадрів для 

Національної поліції у вищих навчальних закладах із специфічними умовами 

навчання, які розкрито у контексті: а) форм державного управління 

(адміністрування), б) форм навчання та в) форм організації навчального 

процесу. 

Під основними формами адміністративної діяльності щодо підготовки 

кадрів для Національної поліції у вищих навчальних закладах із 
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специфічними умовами навчання пропонується розуміти зовнішньо 

виражені, відмінні за змістом та правовим ефектом види адміністративної 

діяльності суб’єктів владних повноважень (МОН, МВС, Національна поліція) 

щодо ефективного виконання покладених на них завдань і функцій з 

реалізації державної політики у правоохоронній та освітній сферах. 

Відповідні форми поділено на правові та неправові залежно від настання 

юридичних наслідків (правового ефекту). Правовими формами слід вважати 

(видання нормативних актів управління; укладення угод, протоколів з 

органами влади та установами; здійснення інших юридично значущих 

адміністративних дій). Серед іншого, до організаційних дій можна віднести: 

проведення нарад, зборів, конференцій інструктажів, здійснення поточних і 

підсумкових контролів, складення планів роботи тощо. 

Окреслено світовий досвід підготовки професійнихкадрів для потреб 

поліції у спеціалізованих закладах. Запропоновано врахувати як позитивний 

досвід щодо підготовки професійних поліцейських кадрів у США, так і 

досвід держав-учасниць Європейського Союзу. 

Обґрунтовано перспективні напрямки удосконалення підготовки кадрів 

для Національної поліції у вищих навчальних закладах із специфічними 

умовами навчання. Вбачається, що удосконалення підготовки кадрів для 

Національної поліції в Україні залежить від двох факторів: по-перше, від 

розвитку системи вищої освіти в Україні, а по-друге – від тенденцій набли 

ження діяльності Національної поліції до європейських стандартів.Серед 

напрямків удосконалення підготовки кадрів для Національної поліції 

України у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання 

запропоновано: 1) нормативний; 2) внутрішньо організаційний; 3) зовнішньо 

організаційний. 

Ключові слова:Національна поліція, кадри, вищий навчальний заклад, 

специфічні умови навчання, Міністерство внутрішніх справ, правове 

забезпечення, етапи, форми, зарубіжний досвід, підготовка поліцейських, 

перспективні напрямки. 
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Administrative Law and Procedure; The Financial Law; The Information Law. – 

Dnipropetrovs’k State University of Internal Affairs, Ukraine, Dnipro, 2018. 

The thesis is devoted to the study of legal and organizational provision of the 

regulation of personnel training for the National Police in higher educational 

institutions with specific learning conditions and the development of scientifically 

substantiated proposals for its improvement. 

The place of higher educational institutions with specific learning 

conditions, which provides training for the National Police in the education system 

of Ukraine, is determined. Higher educational institutions with specific learning 

conditions which provides training for the National Police are defined as state 

educational institutions that are in the management of the Ministry of Internal 

Affairs of Ukraine and carry out training specialists at certain specialties, at certain 

levels of higher education, taking into account regulatory requirements in the field 

of higher education and special requirements, related to the National Police 

service. 

Emphasized on the uncertainty place of the higher educational institutions 

with specific learning conditions, which provides training for the National Police 

in the educational system of Ukraine in aggregate with regulatory and legal support 

for their activities, impede the successful implementation of the reform of the 

National Police in general. The legal basis is the foundation and an integral part of 

the successful completion of the reform, and therefore there is an urgent need for a 

clear definition of the status of the police of the higher educational institutions with 

specific learning conditions and their place in the education system of Ukraine. 

Today, in fact, all higher education institutions with specific learning conditions 

have self-supporting components in their structure, where certain specialties at 

certain levels are trained by students on a contract basis. In fact, earning funds for 

their own development, this higher education institutions, made the priority is 

precisely this direction, instead of focusing on the quality of training for the needs 

of the National Police. 

The legal regulation of personnel training for the National Police in higher 
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educational institutions with specific learning conditions was studied. The 

classification of a special legal and regulatory framework which determines the 

police’s activities in relation to the training of personnel has been carried out, in 

accordance with the legal force of the act: 1) the Constitution of Ukraine; 2) Laws 

of Ukraine; 3) international documents; 4) Subordinate legal acts. It was 

emphasized that in the array of legal norms regulating the training of personnel for 

the National Police in higher educational institutions with specific learning 

conditions, administrative rules play a key role, since it is with their help that the 

individual components of the selection and training of police personnel are 

regulated. In addition, this is confirmed by a significant number of sub-legislative 

regulations dealing with the elaboration of legislative provisions on the issues 

under study. 

In general, it can be stated that subordinate legal acts regulate in detail the 

principles of the activity of personnel work in the National Police of Ukraine and 

state policy in the field of higher education. As for the normative consolidation of 

learning for the National Police directly in higher education institutions with 

specific learning conditions, one can note a certain fragmentation and lack of 

attention to this type of departmental educational activity. Among other things, the 

essence and content of specific learning conditions in such institutions of higher 

education and their modern system are not taken into account. 

The subjects of authority in the field of training for the National Police in 

higher educational institutions with specific learning conditions have been 

established. Today, higher education institutions with specific learning conditions 

have a triple subordination (Ministry of Education and Science of Ukraine, 

National Police, Ministry of Internal Affairs of Ukraine) is characterized by the 

power of influence under two vectors (directions): educational, scientific and law 

enforcement. In fact, only two of the aforementioned entities have key authority. 

The first of them is the Ministry of Education and Science, which establishes 

general standards for obtaining higher education, as well as the conditions and 

procedure for the functioning of the relevant institutions, the work of the scientific-
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pedagogical personnel and the temporary personnel (cadets, students, adjuncts, 

doctorants). The second subject of authority in the investigated sphere is the 

Ministry of Internal Affairs, which establishes special requirements for the 

functioning of higher education institutions, including personnel, organizational, 

financial, economic and other issues. The national police, although acting as the 

actual «customer» of qualified police personnel, plays a minor role, due to the lack 

of appropriate powers enshrined in the Regulation and the Law of Ukraine «On 

National Police». In our opinion, it has a rather negative effect, because issues of 

retraining, education, promotion, etc. are regulated in accordance with the 

departmental police acts and the Law of Ukraine «On National Police». Thus, the 

learning of National Police personnel in higher education institutions with specific 

learning conditions is organized without the proper involvement of the National 

Police. 

Emphasized that the necessary and timely development and introduction of a 

single model of service activity for the internal organization of the functioning of 

the higher education institutions with specific learning conditions, which provides 

training for the National Police is stressed today. The service should serve as an 

additional obligation, but not an obstacle to gaining knowledge. The necessity of 

the first priority implementation of three points is grounded: 1) inclusion in 

learning at higher educational establishments with specific conditions of learning 

for civilian specialists to the National Police; 2) cancellation of duty works for 

cadets and listeners; 3) the abolition of the creative contest in the form of an 

interview as generating corruption factor. 

The concept and features of personnel training for the National Police in 

higher educational institutions with specific learning conditions are defined. 

Specific learning conditions are proposed to consider as the special requirements 

set by the state authorities, whose sphere of management belongs to higher 

education institutions and relates to certain restrictions and privileges at all stages 

of study (introduction, process of study and release). Specific conditions of 

learning are divided into three blocks: the first – the conditions of entry; the second 
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is the conditions for direct learning; the third is the conditions of termination and 

further activity. 

The concept and content of the training stages for the National Police in 

higher educational institutions with specific learning conditions are revealed as a 

specific component of the National police learning system for higher education 

institutions with specific learning conditions, characterized by its own entities, 

regulatory framework and implementation conditions at all levels and forms of 

education. The main stages of learning for the National Police are: a) preparatory 

(selection); b) introductory (introduction); c) educational; d) postgraduate 

(retraining, advanced learning); e) current (service training). 

A description of the main forms of training for the National Police in higher 

educational institutions with specific learning conditions has been conducted in the 

context of: a) forms of public administration, b) forms of education and c) forms of 

organization of the educational process. 

Under the main forms of administrative work for the National Police training 

in higher education institutions with specific learning conditions, it is proposed to 

understand the external, different content and legal effect of the types of 

administrative activity of the subjects of power (Ministry of Education and 

Science, Ministry of Internal Affairs, National Police) regarding the effective 

implementation of the prescribed they have tasks and functions on the 

implementation of state policy in the law-enforcement and educational spheres. 

The relevant forms are divided into legal and illegal, depending on the occurrence 

of legal consequences (legal effect). Legal forms should be considered (publication 

of regulatory acts of management, the conclusion of agreements, protocols with 

authorities and institutions, the implementation of other legally significant 

administrative actions). Among other things, organizational actions include: 

holding conferences, meetings, briefings, conducting current and final controls, 

drawing up work plans, etc. 

The world learning experience of professional personnel for the needs of the 

police structures in specialized institutions is outlined. It is proposed to take into 
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account both the positive experience with the learning of professional police 

personnel in the United States and the experience of the member states of the 

European Union. 

The perspective directions of improvement of training of personnel for the 

National police in higher educational institutions with specific learning conditions 

are grounded. It is prognoses that the improvement of learning for the National 

Police in Ukraine depends on two factors: firstly, on the development of the system 

of higher education in Ukraine, and secondly, on the tendencies of approaching the 

activities of the National Police to European standards. Among the areas of 

improvement of learning for the National Police of Ukraine in higher educational 

institutions with specific learning conditions, the following are suggested: 

1) normative; 2) internal organizational; 3) external organizational. 

Keywords: National Police, personnel, higher education institution, specific 

learning conditions, Ministry of Internal Affairs, legal support, stages, forms, 

foreign experience, police training, perspective directions. 

 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Андреєв А.В. Сфера освіти як об’єкт публічного адміністрування // 

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ. 2015. № 3. С.146-151. 

2. Андреєв А.В. Місце вищих навчальних закладів із специфічними 

умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських у системі вищої 

освіти України // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. 2017. № 43 Т.2. С. 9-12. 

3. Андреєв А.В. До проблеми правового забезпечення підготовки 

кадрів для Національної поліції у вищих навчальних закладах із 

специфічними умовами навчання// Журнал східноєвропейського права – 



14 

електронне наукове фахове видання. 2017. № 39. С. 24-29. URL: 

http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2017/05/andreiev_39.pdf. 

4. Андреєв А.В. Особливості підготовки поліцейських кадрів у вищих 

навчальних закладах зі специфічними умовами навчання // Підприємство, 

господарство і право. 2017. № 6 (256). С. 100-104. 

5. Андреєв А.В. Перспективні напрямки вдосконалення підготовки 

кадрів для Національної поліції України у вищих навчальних закладах із 

специфічними умовами навчання// Visegrad Journal On Human Rights. 2017. 

№ 2/2 (apr). С. 16-21. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

6. Андреєв А.В. Освіта як особлива сфера публічного адміністрування 

// Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративного процесу 

в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 29 трав. 

2015 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. С. 106-

108. 

7. Андреєв А.В. Актуальні питання статусу вищих навчальних закладів 

зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських 

// Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних 

процесів реформування законодавства: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції, м. Херсон, 14–15 квітня 2017 р. – Херсон : 

Видавничий дім «Гельветика». 2017. – С. 76-79. 

8. Андреєв А.В. Суб’єкти владних повноважень у сфері підготовки 

кадрів для Національної поліції вищими навчальними закладами зі 

специфічними умовами навчання // Міжнародна науково-практична 

конференція «Стратегії розвитку та пріоритетні завдання юридичної науки», 

Науково-дослідний інститут публічного права, м. Київ, 9-10 червня. 2017.  

С. 51-56. 

9. Андреєв А.В. Реформування вищої юридичної освіти в Україні з 

урахуванням досвіду країн Європейського Союзу: проблеми і перспективи // 



15 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання 

реформування правової системи України» м. Дніпро 7-8 липня 2017 р. 2017. 

С. 67-69. 

10. Андреєв А.В. Досвід США у підготовці кадетів поліції до несення 

служби з охорони публічного порядку // Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні питання забезпечення публічного порядку та 

безпеки в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід», Дніпроп. 

держ. ун-т внутр. справ, м. Дніпро, 17 листопада 2017 р. 2017. С.189-192. 



16 

 

 

ЗМІСТ 

 

 

ВСТУП ……………………………………………………………………….. 1 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ІЗ 

СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ 

1.1. Місце вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, 

які здійснюють підготовку кадрів для Національної поліції в системі освіти 

України ………………………………………………………………….……. 11 

1.2. Правова регламентація підготовки кадрів для Національної поліції у 

вищих навчальних закладах із специфічними умовами 

навчання ……………………………………………………………….……... 31 

1.3. Суб’єкти владних повноважень у сфері підготовки кадрів для 

Національної поліції у вищих навчальних закладах із специфічними умовами 

навчання ……………………………………………………………………… 52 

Висновки до розділу 1 ………………………………………….………........ 72 

 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ 

ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ІЗ 

СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ 

2.1. Поняття і особливості підготовки кадрів для Національної поліції у 

вищих навчальних закладах із специфічними умовами 

навчання …………………………….………………………………………... .75 

2.2. Поняття і зміст етапів підготовки кадрів для Національної поліції у 

вищих навчальних закладах із специфічними умовами 

навчання ………………………………………………………………............ 100 



17 

2.3. Характеристика основних форм підготовки кадрів  

для Національної поліції у вищих навчальних закладах  

із специфічними умовами навчання ……………………………………….. 134 

Висновки до розділу 2 ………………………………………………………. 148 

 

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗІ 

СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ 

3.1. Світовий досвід підготовки професійних кадрів для потреб поліції у 

спеціалізованих закладах освіти ……………………………………………. 150 

3.2. Перспективні напрямки удосконалення підготовки кадрів для 

Національної поліції у вищих навчальних закладах із специфічними  

умовами навчання ………………………………….…………….………….. 172 

Висновки до розділу 3 ……………………………………….…….………… 183 

 

ВИСНОВКИ ……………………………………………………….…………. 186 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………...…………. 192 

 

ДОДАТКИ ……………………………………………………………………. 210 



18 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ВЛК – військово-лікарська комісія 

ВНЗСУН – вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання 

ВРУ – Верховна Рада України 

ГУНП – Головне управління Національної поліції 

ДСНС – Державна служба з надзвичайних ситуацій 

ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання 

ЄС – Європейський Союз 

КМУ – Кабінет Міністрів України 

МВС – Міністерство внутрішніх справ 

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я 

МОН – Міністерство внутрішніх справ 

НПУ – Національна поліція України 

ООН – Організація об’єднаних націй 

США – Сполучені Штати Америки 



1 

 

ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Забезпечення формування 

правової держави та громадянського суспільства в Україні відводить важливе 

місце реформуванню Міністерства внутрішніх справ, діяльність якого 

потребує вдосконалення та оптимізації. У цьому розрізі неабиякої уваги 

набувають проблеми розвитку та вдосконалення механізму організаційно-

правового забезпечення підготовки професійних кадрів для Національної 

поліції, наближення їх діяльності до стандартів Європейського Союзу (далі – 

ЄС).  

Одним із перших кроків реалізації людиноцентристської ідеології у 

правоохоронній системі стало створення Національної поліції. Одночасно із 

розбудовою даної правоохоронної структури виникла потреба у перегляді 

стандартів підготовки професійних кадрів для потреб Національної поліції 

України. Підготовку кадрів для Національної поліції сьогодні переважно 

покладено на вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання, що 

входять до сфери управління МВС України. Успішне і ефективне 

впровадження відповідних змін безпосередньо залежить від низки факторів 

економічного, наукового та правового характеру. 

У контексті відповідних трансформацій, ключовими постулатами 

мають виступати: зміна ідеології підготовки кадрів для Національної поліції, 

як персоналу сервісної служби із правоохоронними функціями; ефективність 

і практична спрямованість навчання у закладах із специфічними умовами 

навчання; впровадження тренінгових методик навчання в сукупності із 

наближенням вітчизняних стандартів до засад функціонування поліцейських 

структур у державах-учасницях ЄС; інформатизація, стандартизація і 

поліпшення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, що 

потребує комплексного наукового дослідження. 

Різноманітні питання удосконалення освітньої діяльності в системі 
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МВС України постійно перебували у фокусі науковців та фахівців з 

адміністративного права, теорії управління, педагогіки тощо. Можна 

відмітити науковий доробок таких фахівців, як: О.М. Бандурка, Р.А. Бузунов, 

В.А. Глуховеря, М.І. Іншин, Р.А. Калюжний, Б.О. Логвиненко, 

В.М. Савіщенко, О.Ю. Синявська, О.В. Червякова, та інших. В свою чергу, 

організаційно-правові аспекти функціонування Національної поліції 

досліджувались у працях О.І. Безпалової, М.П. Будзинського, 

А.О. Виприцького, О.Ф. Кобзаря, С.М. Лелета, М.В. Лошицького, 

А.В. Манжули, О.С. Юніна та інших фахівців в даній царині. 

Водночас, нетривалий період існування Національної поліції вимагає 

пошуку нових стандартів та підходів до підготовки кадрів для Національної 

поліції, що обумовлено певною нормативною невизначеністю кінцевої 

моделі освітньої системи у сфері управління МВС України. Відтак, 

дослідження, що присвячені проблемним питанням правового регулювання 

підготовки кадрів для Національної поліції, не втрачають своєї актуальності 

та потребують розв’язання. 

Після створення Національної поліції у 2015 році, дослідженню питань 

у сфері підготовки професійних поліцейських кадрів на монографічному 

рівні присвячено такі роботи: С.М. Лелет «Адміністративно-правове 

регулювання управління в Національній поліції України» (Київ, 2017); 

М.П. Будзинський «Адміністративно-правове регулювання у сфері кадрового 

забезпечення Національної поліції України» (Київ, 2017); І.В. Озерна 

«Адміністративно-правове забезпечення діяльності закладів освіти в Україні» 

(Київ, 2018) та ін., але ці праці здебільшого присвячувались загальним 

питанням кадрової роботи в Національній поліції або діяльності закладів 

освіти у цілому, тоді як питання адміністративно-правового регулювання 

підготовки кадрів для Національної поліції у вищих навчальних закладах із 

специфічними умовами навчання комплексно не досліджувались. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Роботу виконано відповідно Концепції реформування освіти в 
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МВС України, затвердженої наказом МВС України від 25.11.2016 № 1252, 

Стратегії розвитку системи МВС до 2020 року (пріоритет «Розвиток 

кадрового потенціалу та соціальний захист працівників») та пункту 12.8 

розділу 12 наказу МВС України «Про затвердження Переліку пріоритетних 

напрямків наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ 

України на період 2015-2019 років» від 16.03.2015 № 275, розроблено в 

межах наукової теми «Актуальні проблеми забезпечення безпеки та 

правопорядку в Україні» (державний реєстраційний номер 0112U003548), 

дослідження якої здійснюється в Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ, та загальнокафедральної теми кафедри 

адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності 

«Адміністративно-правові засади удосконалення діяльності служб і 

підрозділів ОВС», затвердженої 27 лютого 2015 року. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у 

визначенні правового та організаційного забезпечення підготовки кадрів для 

Національної поліції у вищих навчальних закладах із специфічними умовами 

навчання та розробці науково-обґрунтованих пропозицій щодо його 

удосконалення. 

Поставлена мета обумовила вирішення таких завдань: 

– визначити місце вищих навчальних закладів із специфічними 

умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Національної 

поліції у системі освіти України; 

– провести аналіз стану правової регламентації підготовки кадрів для 

Національної поліції у вищих навчальних закладах із специфічними умовами 

навчання; 

– охарактеризувати основних суб’єктів владних повноважень у сфері 

підготовки кадрів для Національної поліції у вищих навчальних закладах із 

специфічними умовами навчання; 

– визначити поняття та особливості підготовки кадрів для 

Національної поліції у вищих навчальних закладах із специфічними умовами 
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навчання; 

– розкрити поняття і зміст етапів підготовки кадрів для Національної 

поліції у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання; 

– провести характеристику основних форм підготовки кадрів для 

Національної поліції у вищих навчальних закладах із специфічними умовами 

навчання; 

– окреслити позитивний зарубіжний досвід підготовки професійних 

кадрів для потреб поліції у спеціалізованих закладах освіти; 

– обґрунтувати перспективні напрямки удосконалення підготовки 

кадрів для Національної поліції у вищих навчальних закладах із 

специфічними умовами навчання. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що формуються у сфері 

підготовки кадрів для Національної поліції. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання 

підготовки кадрів для Національної поліції у вищих навчальних закладах із 

специфічними умовами навчання. 

Методи дослідження. У дисертації використано комплекс методів 

наукового пізнання. Системний підхід є основою методологічної конструкції 

всієї дисертаційної роботи і визначає стратегію адміністративно-правового 

регулювання підготовки кадрів для Національної поліції у вищих навчальних 

закладах із специфічними умовами навчання. 

За допомогою логіко-семантичного методу визначено поняття вищих 

навчальних закладів із специфічними умовами навчання та сформульовано 

дефініцію форм і методів підготовки кадрів для Національної поліції 

(підрозділи 1.1, 1.2, 2.3). Порівняльно-правовий методдозволив вивчити 

зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання підготовки 

професійних поліцейських кадрів (підрозділ 3.1). Аналіз і синтез 

використано для характеристики особливостей підготовки кадрів для 

Національної поліції у вищих навчальних закладах із специфічними умовами 

навчання (підрозділ 2.1) в цілому, а також змісту окремих етапів підготовки 
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кадрів (підрозділ 2.2). Методи класифікації, групування й системно-

структурний метод використовувалися для розробки критеріїв поділу форм і 

методів підготовки кадрів для Національної поліції у вищих навчальних 

закладах із специфічними умовами навчання (підрозділи 1.3, 2.3). 

Соціологічний і статистичний методи застосовано для характеристики 

стану ефективності професійного навчання поліцейських в Україні, 

обґрунтування пропозицій для удосконалення діяльності вищих навчальних 

закладів із специфічними умовами навчання в цьому напрямку та загальної 

характеристики розвитку професійної освіти поліцейських і цивільних 

фахівців для потреб МВС України (розділи 1, 3). 

Нормативною основою дослідження є закони, міжнародні документи 

та інші правові акти, що регламентують організацію і практику діяльності 

вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання щодо 

підготовки кадрів для Національної поліції. Для розробки пропозицій щодо 

вдосконалення зазначеної діяльності використовувалося законодавство 

демократичних держав, зокрема, окремих країн-учасниць Європейського 

Союзу (Республіки Польща, Латвійської Республіки, Румунії) та Сполучених 

Штатів Америки. 

Емпіричну базу дослідження склали узагальнення статистичних даних 

про діяльність Національної поліції в Україні, результати анкетування 254 

діючих поліцейських, які проходили підвищення кваліфікації 

(перепідготовку, первинну професійну підготовку, навчання) у 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ, публікації у 

вітчизняних та зарубіжних засобах масової інформації з питань пов’язаних із 

підготовкою професійних кадрів для поліцейських служб і підрозділів. 

Наукова новизна отриманих результатів. Дисертація є одним із 

перших досліджень адміністративно-правового регулювання підготовки 

кадрів для Національної поліції України у вищих навчальних закладах із 

специфічними умовами навчання. 

Основні наукові положення, які виносяться на захист: 



6 

- обгрунтовано, що вищі навчальні заклади із специфічними умовами 

навчання, які здійснюють підготовку поліцейських обов’язково мають 

передбачати підготовку цивільних фахівців для потреб Національної поліції. 

Сьогодні фактично всі вищі навчальні заклади із специфічними умовами 

навчання мають госпрозрахункові складові у своїй структурі, де на 

контрактній основі проходять підготовку студенти. Натомість питанню 

підготовки цивільних фахівців для Національної поліції та МВС України не 

приділено належної уваги; 

- визначено поняття вищих навчальних закладів із специфічними 

умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, як державних 

навчальних закладів, що перебувають у сфері управління МВС України та 

здійснюють за певними спеціальностями на певних рівнях вищої освіти 

підготовку фахівців, враховуючи нормативні вимоги у сфері вищої освіти та 

особливі вимоги, що пов’язані зі службою в Національній поліції; 

- наголошено, що система освіти України проходить етап системного 

реформування на всіх рівнях, що відбивається у такій її складовій, як вища 

освіта. Зокрема, нормативно-правовий масив, яким врегульовано діяльність 

МВС України та Національної поліції не узгоджено з положеннями базового 

в досліджуваному аспекті Закону України «Про вищу освіту»; 

- проведено класифікацію спеціальної нормативно-правової бази, якою 

визначено діяльність поліції щодо підготовки кадрів у відповідності до 

юридичної сили акту: 1) Конституція України;2) Закони 

України;3) Міжнародні документи; 4) Підзаконні нормативно-правові акти; 

- наголошено, щоу масиві правових норм, які регламентують 

підготовку кадрів для Національної поліції у вищих навчальних закладах із 

специфічними умовами навчання, адміністративні норми відіграють ключову 

роль, так як саме за їх допомогою врегульовано окремі складові добору і 

підготовки поліцейських кадрів. Додатково це підтверджується суттєвою 

кількістю підзаконних нормативно-правових актів, що присвячені деталізації 

законодавчих положень з досліджуваної проблематики; 
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- розкрито систему суб’єктів підготовки кадрів для Національної 

поліції у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, яка 

фактично організована за участю двох ключових суб’єктів. Першим є 

Міністерство освіти і науки України, яким встановлюються загальні 

стандарти здобуття вищої освіти а також умови і порядок функціонування 

відповідних закладів, роботи науково-педагогічного складу та перемінного 

складу (курсантів, слухачів, ад’юнктів, докторантів). Другим суб’єктом 

владних повноважень у досліджуваній сфері виступає Міністерство 

внутрішніх справ України, яким встановлюються особливі вимоги щодо 

функціонування вищих начальних закладів, включаючи кадрові, 

організаційні, фінансово-господарські та інші питання; 

- запропоновано розподіл специфічних умов навчання на три блоки: 

перший – умови вступу; другий – умови безпосереднього навчання; третій – 

умови закінчення та подальшої діяльності. Специфічні умови навчання 

визначено як особливі вимоги, що встановлюються державними органами, до 

сфери управління яких належать вищі навчальні заклади та стосуються 

певних обмежень і привілеїв на всіх етапах навчання (вступ, процес навчання 

та випуск); 

- визначено поняття етапу підготовки кадрів для Національної поліції у 

вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, як певної 

складової системи підготовки кадрів для Національної поліції вищими 

навчальними закладами із специфічними умовами навчання, що 

характеризується притаманними лише йому суб’єктами, нормативно-

правовою базою та умовами реалізації на всіх рівнях і формах навчання. 

Основними етапами підготовки кадрів для Національної поліції визначено: 

а) підготовчий (добір);б) вступний (вступ);в) навчальний;г) післядипломний 

(перепідготовка, підвищення кваліфікації);д) поточний (службова 

підготовка); 

- розкрито форми підготовки поліцейських кадрів у вищих навчальних 

закладах із специфічними умовами навчання в контексті: а) форм державного 
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управління (адміністрування), б) форм навчання та в) форм організації 

навчального процесу; 

- сформульовано поняття основних форм підготовки кадрів для 

Національної поліції у вищих навчальних закладах із специфічними умовами 

навчання, як типових конструкцій, що спрямовані на формування 

професійного інтересу та адаптації до майбутньої професійної діяльності, 

відтворюють реальні умови служби в поліції для розв’язання конкретних 

службових завдань, типових і нетипових ситуацій, сприяють формуванню 

фахових компетентностей, готовності до служби в органах і підрозділах 

Національної поліції; 

- виокремлено ключові особливості, пов’язані із специфічними 

умовами навчання у вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку 

кадрів для Національної поліції. До них віднесено: відповідний рівень 

психічного і фізичного здоров’я (перевірка стану здоров’я ВЛК, щорічні 

медичні профілактичні огляди); визначений рівень спортивної підготовки 

(залежно від групи здоров’я та форми навчання); професійна мотивація 

(налаштованість на службу в поліції, творчий конкурс, співбесіда); 

забезпечення внутрішньоорганізаційних потреб вищого навчального закладу 

(несення служби, розпорядок дня); особливі умови проживання та організації 

навчального процесу (казармений режим, табірний збір, навчальні збори та 

стрільби); особливий статус перемінного складу (курсантів, слухачів); 

особливий порядок розподілу і направлення для подальшого проходження 

служби в органах Національної поліції; 

- обґрунтовані перспективні напрямки удосконалення підготовки 

кадрів для Національної поліції у ВНЗСУН. Поєднуючи освітню та фахову 

(поліцейську) складові, умовно виділено три напрямки удосконалення 

підготовки кадрів для Національної поліції України у ВНЗСУН, а саме: 

1) нормативний; 2) внутрішній організаційний; 3) зовнішній організаційний. 

Також наголошено на доцільності передачі системи вищих навчальних 

закладів із специфічними умовами навчання до сфери управління 
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Національної поліції та оптимізації спеціальностей і рівнів освіти, зя якими 

здійснюється відповідна підготовка професійних кадрів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані у:  

- науковій діяльності– для подальших досліджень щодо підвищення 

ефективності підготовки кадрів для Національної поліції у вищих навчальних 

закладах із специфічними умовами навчання (акт впровадження у наукову 

діяльність Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

від 13.02.2018 р.); 

- законодавчій діяльності – для розробки і вдосконалення нормативних 

актів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання підготовки 

кадрів для Національної поліції (лист Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України від 

17.11.2017 р. № 04-18/12-2028; лист Комітету з питань науки і освіти 

Верховної Ради України від 22.11.2017 р. № 04-23/18-1354); 

- практичній діяльності – для удосконалення діяльності підрозділів 

кадрового забезпечення Національної поліції (акт впровадження в діяльність 

Управління поліції охорони в Дніпропетровській області від 06.03.2018 р. 

№ 815/43/23/02-2018); 

- освітньому процесі – положення та висновки дисертації 

використовуються при викладанні навчальних дисциплін «Адміністративна 

діяльність Національної поліції», «Актуальні проблеми адміністративної 

діяльності Національною поліції» у Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ (акт впровадження у навчальний процес 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 

30.01.2018 р.). 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

доповідалися на міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських науково-

практичних конференціях: «Актуальні проблеми адміністративного права та 

адміністративного процесу в Україні» (Дніпропетровськ, 2015); «Актуальні 
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питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів 

реформування законодавства» (Херсон, 2017); «Актуальні питання 

реформування правової системи України (Дніпро, 2017); «Стратегії розвитку 

та пріоритетні завдання юридичної науки» (Київ, 2017); «Актуальні питання 

забезпечення публічного порядку та безпеки в сучасних умовах: вітчизняний 

та міжнародний досвід», (Дніпро, 2017). 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається із основної частини 

(вступу, трьох розділів, які включають вісім підрозділів, висновків), списку 

використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 238 

сторінок, з яких 191 сторінка основного тексту. Список використаних джерел 

складається зі 177-и  найменувань і займає 18 сторінок, 7 додатків викладено 

на 9-и сторінках 

.
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ІЗ 

СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ 

 

1.1. Місце вищих навчальних закладів із специфічними умовами 

навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Національної поліції в 

системі освіти України 

 

Курс на інтеграцію України до Європейського Союзу охоплює вагомий 

комплекс різноманітних заходів, що мають наблизити нашу державу до 

високих стандартів спільноти демократичних держав Європи. Практичне 

втілення євроінтеграційного процесу можна спостерігати у заявлених та 

розпочатих реформах у більшості царин суспільного життя. Беззаперечним є 

те, що практична реалізація асоційованого членства в ЄС має 

забезпечуватись не лише політиками та громадськими діячами, а й значною 

мірою науковцями та практиками, що мають значний позитивний досвід 

роботи за певними напрямками. Ми переконані, що останні дві умовно 

виділені категорії осіб мають виступати в авангарді нового розуміння 

взаємовідносин між людиною і державою. Належне науково-практичне 

забезпечення реформ інтенсифікуватиме зміни у законодавстві та практиці 

функціонування органів публічної адміністрації в Україні. 

Зазначимо, що у Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» в рамках 

чотирьох векторів руху (розвитку, безпеки, відповідальності, гордості) 

передбачено реалізацію 62 реформ та програм розвитку держави, серед яких 

окремо визначено реформи правоохоронної системи та освіти [1]. 

Виокремлення серед інших анонсованих реформ правоохоронної та 

освітньої сфер свідчить про їхню важливість для сталого і успішного 

розвитку України. В цьому аспекті ще більш важливим нами вбачається 
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розв’язання проблем відомчої освіти у правоохоронній системі, в тому числі 

підготовки професійних кадрів для Національної поліції України. 

Невідкладне значення робіт, присвячених проблемам діяльності вищих 

навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють 

підготовку поліцейських, пояснюється тим, що основою ефективної роботи 

Національної поліції України є високі стандарти якості у підготовці 

поліцейських кадрів. 

Для розкриття змісту даного підрозділу дослідження нами 

пропонується зупинитися на таких ключових моментах: 1) дати загальну 

характеристику сучасній системі освіти в Україні; 2) з’ясувати особливості 

сфери освіти як об’єкта публічного адміністрування; 3) визначити місце 

вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, які 

здійснюють підготовку поліцейських (далі – ВНЗСУН) у системі освіти 

України. 

Переходячи до основного змісту підрозділу, зауважимо, що в 

теоретичному аспекті соціально-культурна царина та її важлива складова – 

сфера освіти – вимагають значної уваги як об’єкт публічного 

адміністрування. Пояснюючи власну позицію, наголосимо на таких її 

твердженнях: 1) важливість освіти на всіх етапах становлення світової 

цивілізації; 2) значимість належної системи освіти для успішного розвитку 

будь-якої держави; 3) освіта як товар, що може бути імпортований та 

експортований; 4) універсальність та різноманітність видів і рівнів освіти. 

У практичному аспекті високопродуктивна та ефективна система 

національної освіти на всіх рівнях дозволить як поліпшити кадрове питання 

всередині держави, так і у перспективі гідно представити Україну в 

структурах ЄС завдяки вітчизняним фахівцям. Все перераховане 

беззаперечно стосується і якісної підготовки кадрів для забезпечення потреб 

правоохоронних інституцій. 

Щодо недоліків сучасної системи управління освітою, то можна цілком 

погодись з Н.К. Рашитовою, яка зауважує на недостатньому поєднанні 
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державних і громадських важелів впливу, надмірній централізації, 

ігноруванні умов для участі територіальної громади в управлінні 

навчальними закладами. Новопризначені керівники переважно звертають 

увагу на матеріальне забезпечення закладів освіти і майже не думають про 

стратегічні цілі та розвиток [2]. 

Нагадаємо, що відповідно до статті 53 Конституції України кожен має 

право на освіту. Вагомою складовою даного права є те, що повна загальна 

середня освіта є обов’язковою, а держава забезпечує доступність і 

безоплатність освіти в державних і комунальних навчальних закладах [3]. 

Що стосується системи освіти в Україні в сучасний період, слід 

зупинитися на тому, що відповідно до статті 28 Закону України «Про освіту» 

система освіти складається з навчальних закладів, наукових, науково-

методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, 

державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі 

освіти [4]. В даному законодавчому положенні система освіти представлена 

двоїсто: по-перше, як система органів публічного адміністрування у сфері 

освіти (внутрішня складова); по-друге, як система закладів і установ з 

надання освітніх послуг на різних рівнях (зовнішня складова). В той же час 

закон не дає визначення поняття системи освіти, що обумовлює розмаїття 

наукових позицій щодо змісту та складових елементів освітньої сфери. 

Так, автори конспекту лекцій з дисципліни «Державне управління у 

сфері освіти» розглядають систему освіти в Україні як державний інструмент 

реалізації конституційного права громадян України на освіту. Складовими 

системи освіти автори визначають: 1) державні стандарти освіти; 2) державні 

та місцеві органи управління освітою, органи самоврядування в освіті; 

3) наукові, науково-методичні, методичні установи та підприємства [5, с. 5]. 

У власному дисертаційному дослідженні на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук В.М. Савіщенко у додатку Б наводить 

структуру системи освіти України, виокремлюючи дошкільну, загальну 

середню, професійно-технічну та вищу освіту [6, с.475-477]. Цікаво 



14 

наголосити, що фахівець оминула позашкільну та післядипломну освіту. 

Натомість визначення дошкільної і загальної середньої освіти представлено 

як процес, тоді як професійно-технічної і вищої освіти – як певний комплекс 

(сукупність). Окремі структурні елементи освіти у представленій таблиці 

відсутні, інші розкриті в динамічному (як діяльність), або у статичному (як 

явище) аспектах, що, на наш погляд, виглядає дещо спірним, адже всі без 

винятку складові системи освіти України мають знайти відображення за 

одним із підходів. 

Таким чином, можемо побачити, що система освіти України є 

складним динамічним утворенням, що в теперішній час переживає 

комплексну трансформацію на всіх системоутворюючих рівнях. Успішна 

реалізація реформ на кожному зі структурних рівнів (від дошкільної до 

післядипломної) дозволить у перспективі побудувати ефективно 

функціонуючу модель безперервної освіти. У свою чергу, можна вести мову 

про три умовних щаблі освіти: дошкільний, середній (шкільний, професійно-

технічний) та вищий. 

Акцентуючи на найбільш важливій у контексті даного дослідження 

складовій – вищій освіті, зауважимо, що прийняття у 2014 році нового 

Закону України «Про вищу освіту» багато в чому змінює організаційне 

наповнення системи освіти в Україні [7]. Так, ключовою новацією Закону є 

загальна децентралізація системи та надання автономії вищим навчальним 

закладам. Звичайно, що впровадження нових законодавчих положень 

неминуче проходить складний період трансформації, коли стара система вже 

не діє, а нова ще не функціонує на 100 %. Саме в цей період важливо 

урахувати позитивний зарубіжний досвід з децентралізації та чіткого 

визначення статусу вищих навчальних закладів. 

В контексті викладеного, Є.А. Огаренко вдало визначає вищий 

навчальний заклад як освітньо-науковий навчальний заклад, який заснований 

і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої 

ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та 
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освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та 

професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, 

здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також проводить 

наукову та науково-технічну діяльність [8, с. 16]. 

Зауважимо, що в українському науковому просторі присутні різні 

позиції щодо «самостійності» вищих навчальних закладів. 

Так, М.П. Денисенко та С.В. Бреус, досліджуючи проблеми та 

перспективи вищої освіти в Україні, вказують, що для покращення ситуації у 

сфері освіти та підвищення її авторитету потрібно необхідно реалізувати 

комплекс заходів, основними з яких повинні стати такі: 1) здійснення 

глобалізації та інкорпорації ВНЗ і встановлення над ними жорсткого 

державного контролю, зважаючи на Конституцію України; 2) докорінна 

реформація системи освіти, проте зміни повинні бути раціональними, 

доцільними, обережними й обґрунтованими; 3) наявність конкуренції у ВНЗ 

державної форми власності та приватних. В Україні існує велика кількість 

ВНЗ, куди прийом проводиться не на конкурсній основі (як цього вимагає 

Конституція), а з метою ліквідації постійних недоборів приймаються усі 

охочі; 4) повернення державі монопольного права на заклади вищої освіти, а 

бюджет ВНЗ, у яких студенти навчаються за кошти держави, повинен бути 

сформований за рахунок слухачів, які навчатимуться за контрактом [9, с. 21-

22]. 

На противагу цьому М.Н. Курко висловлює думку, що протягом 

декількох останніх років основна дискусія щодо подальшої долі вищої освіти 

України точиться навколо проблеми надання автономії вищим навчальним 

закладам. Ця проблема – центральна для реформування усієї системи вищої 

освіти України. Адже вища освіта є інноваційною галуззю, котра за своєю 

природою потребує розмаїття поглядів і підходів до проведення досліджень, 

викладання і управління. Централізована, авторитарна система, що існує в 

українській вищій освіті, за своєю природою не є сумісною ані з таким 

розмаїттям, ані, у певному розумінні, з самою вищою освітою. Інший недолік 
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авторитаризму полягає у тому, що він як неринковий механізм нездатний 

швидко реагувати на зміни в потребах ринку праці [10, с.33]. 

Ми підтримуємо позицію щодо зменшення владного державного 

впливу у сфері освіти та надання вищим навчальним закладам широкої 

автономії в їх діяльності, що має стимулювати запровадження інновацій в 

освітній діяльності та пожвавити здорову конкуренцію між навчальними 

закладами. 

Розкриваючи тему автономізації вищих навчальних закладів, необхідно 

навести позицію В.В. Пашкова щодо трьох моделей політики децентралізації 

– деконцентрації, делегування влади академічним представницьким органам 

чи посередницьким структурам, передачі повноважень безпосередньо самим 

вузам. Деконцентрація передбачає реформу самого механізму державного 

управління вищою освітою, що характеризується географічною дифузією 

владних повноважень та фінансових ресурсів в межах державного управління 

без реальної передачі влади від держави до вузів. Така модель, що характерна 

для Китаю, Індії, Німеччини, Іспанії, Швейцарії та ін., дозволяє, з одного 

боку, наблизити систему освіти до потреб місцевих громад, підвищити 

оперативність та ефективність її управління, а з іншого – залишити провідну 

роль в її функціонуванні за державою [11, с. 90]. 

Отже, сьогодні у сфері освіти спостерігаються зміни, що насамперед 

полягають у децентралізації на рівні вищої освіти. В той же час зменшення 

участі держави за цим напрямком дозволяє вести мову про заміщення 

«управління» та притаманних йому адміністративних методів на 

«адміністрування» з переважно економічними важелями впливу. 

Що стосується сфери освіти як об’єкта публічного адміністрування 

взагалі, то сьогодні можна спостерігати певну термінологічну 

невизначеність. Це полягає у тому, що прогресивні ідеї науки 

адміністративного права поволі впроваджуються у національне 

законодавство. Окремі науковці у навчально-методичній літературі відносно 

консервативно викладають матеріал, що стосується процесу управління. 
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Запозичення зарубіжних надбань, у свою чергу, викликало існування у 

вітчизняному науковому просторі окремих категорій, природа яких 

недостатньо досліджена і тлумачиться фахівцями по-різному. Так, щодо 

досліджуваної нами сфери освіти побічно вживаються категорії: «державне 

управління», «державне регулювання», «публічне управління», «публічне 

адміністрування», «менеджмент», «врядування» тощо. 

Розв’язуючи цей термінологічний вузол, зауважимо, що у Великому 

тлумачному словнику сучасної української мови термін «управління» 

означає дію зі спрямовування діяльності, роботи когось, чогось; керування 

[12, с. 1511]. У свою чергу, «адміністрування» означає керування установою, 

організацією, підприємством; управління [12, с. 12]. Також «регулювання» 

розуміється як впорядкування чого-небудь, керування чимось, підкорюючи 

його відповідним правилам, певній системі [12, с. 1207]. 

Виходячи з цього, можна відзначити відносну тотожність у тлумаченні 

перерахованих вище категорій. Водночас поширення західної наукової думки 

виносить на перший план термін «адміністрування», що пояснюється 

походженням даної категорії від англ. «administer» – управляти, здійснювати 

керівництво, керувати, управляти, а також допомагати, сприяти [13]. 

Проведений нами аналіз робіт з теорії управління та адміністративного 

права також свідчить про поступове заміщення в науковому обігу 

«державного управління» категорією «публічне адміністрування» (публічне 

управління). 

Так, у своєму дослідженні К.О. Колесникова слушно зазначає, що 

державне управління та публічне адміністрування є підвидами (складовими) 

соціального управління. Публічне адміністрування є зв’язком між державним 

управлінням і публічним управлінням і забезпечує організацію та втілення 

його рішень. Ключовими елементами для державного управління є держава і 

державна влада, а для публічного адміністрування – суспільство та публічна 

влада. У державному управлінні об’єктом виступає держава, а в публічному 

адмініструванні – суспільство. Для державного управління характерним є 
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авторитаризм, а для публічного адміністрування – демократія. Публічне 

адміністрування впроваджує демократичні цінності та сприяє сталому 

розвитку нашої держави в процесі суспільної трансформації [14, с. 45]. 

Як зазначають автори тексту лекцій з дисципліни «Публічне 

адміністрування», останнє являє собою регламентовану законами та іншими 

нормативно-правовими актами діяльність суб’єктів публічного 

адміністрування, спрямовану на здійснення законів та інших нормативно-

правових актів шляхом прийняття адміністративних рішень, надання 

встановлених законами адміністративних послуг [15, с. 7]. 

Автори методичних рекомендацій «Зарубіжний досвід публічного 

адміністрування» визначають його як цілеспрямовану взаємодію публічних 

адміністрацій з юридичними та фізичними особами з приводу забезпечення 

реалізації законів та підзаконних актів і виконання частини основних 

функцій: орієнтуючого планування, що визначає бажані напрямки розвитку, 

створення правових, економічних та інших умов для реалізації інтересів 

учасників взаємодії, розподілу праці, кооперування та координування 

діяльності, моніторинг результатів [16, с.24]. 

Як слушно підкреслює О.В. Кузьменко, сучасна правова система тяжіє 

до узагальненого терміна, який би охоплював зміст, характер та особливості 

діяльності публічної адміністрації. У класичній адміністративно-правовій 

науці використовується термін «адміністрування», під яким розуміється 

провидіння, організовування, виконання, розпоряджання та контролювання. 

У межах публічного адміністрування змінюються пріоритети цілей та 

завдань, постійно удосконалюється технічна система, домінантна роль 

покладається на досягнення мети. Причини, умови та результат угрупувань 

проявляється в системі координаційного механізму контролю, узагальненні 

ресурсів посадових позицій та організаційних одиниць, встановленні 

узагальнених показників результативності діяльності та у відповідному 

взаємному узгодженні, що дозволяє здійснювати цей процес відповідно до 

визначених принципів. Отже, публічне адміністрування – це діяльність 
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публічної адміністрації щодо задоволення загальних публічних інтересів 

соціуму [17, с.23]. 

Таким чином, щодо співвідношення категорій «державне управління» 

та «публічне адміністрування», можна підсумувати, що остання більше 

кореспондується із новою «людиноцентристською» доктриною 

адміністративного права та відповідає сучасним реаліям практичної 

діяльності, зокрема йу сфері освіти, де владний вплив (державний і 

муніципальний) спрямовано на задоволення потреб суспільства. 

В аспекті нашого дослідження своєрідними посередниками та 

фактичними замовниками фахівців для задоволення потреб суспільства у 

якісно підготовлених правоохоронцях (атестованих і цивільних) виступають 

Національна поліція та Міністерство внутрішніх справ. 

Нижче нами перераховано умовно визначені особливості сфери освіти 

як об’єкта публічного адміністрування. 

Першою і найголовнішою особливістю є вагома кількість проблем, що 

супроводжують дану сферу. Значна кількість закладів, що надають відповідні 

послуги, в сукупності із недостатньою якісною складовою призвели до 

дисонансу у зовнішньому і внутрішньому змісті освіти. Просте втручання 

держави в цю сферу через пряме управління не здатне вирішити цю 

проблему. Навпаки, заохочення здорової конкуренції між закладами різних 

форм власності має сприяти поліпшенню якості освіти. Держава, у свою 

чергу, шляхом адміністрування лише встановлюватиме «правила гри» для 

учасників таких відносин. 

Другою особливістю сфери освіти як об’єкта публічного 

адміністрування є зв’язок освіти із багатьма ключовими сферами суспільного 

життя. Так, через освіту держава «насичує» різні сфери фахівцями, 

задовольняючи тим самим потреби суспільства та забезпечуючи власну 

економічну стабільність. 

Третьою особливістю сфери освіти є її багатоступеневість. Звичайно, 

що, здійснюючи публічне адміністрування в даній сфері, держава в особі 
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органів публічної адміністрації (органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування) має впровадити новітні стандарти на всіх освітніх рівнях за 

всіма напрямками. 

Четвертою особливістю сфери освіти є складові елементи процесу 

адміністрування. Ними виступають: 1) суб’єкти публічного адміністрування 

(Міністерство освіти і науки, його структурні підрозділи; органи виконавчої 

влади, що є утворювачами навчальних закладів, органи місцевого 

самоврядування); 2) методи (заохочення, переконання, примус, 

адміністративний договір) та форми адміністрування (адміністративні 

послуги, стандартизація, ліцензування). 

Наявність різноманітних проблем у сфері освіти багато в чому 

пояснюється значною прогалиною між науковими доробками вчених-

фахівців та реальним впровадженням новацій у законодавство та практику 

його реалізації у цій сфері. Серед проблемних моментів можна відзначити 

відсутність законодавчого визначення поняття «публічне адміністрування», 

«система освіти», недостатнє правове забезпечення окремих освітніх 

складових (дистанційна освіта, інтерактивна освіта, післядипломна освіта 

тощо). Намагаючись позбутися управлінської складової, Міністерство освіти 

і науки (далі – МОН) України має переорієнтуватися на надання 

адміністративних послуг та забезпечення ефективного функціонування цієї 

сфери шляхом встановлення рівних і прозорих умов та правил у освітній 

сфері. Ми переконані, що ефективна державна політика у цій сфері в 

сукупності із багатовекторними реформами дозволить підняти її рівень до 

стандартів держав-учасниць ЄС. Причому головним критерієм успіху мають 

виступати не «сухі» статистичні показники, а висока мобільність вітчизняних 

студентів, учнів та слухачів і викладачів, що відображатиме реальний 

«попит» на українських фахівців на європейському ринку праці. 

Що стосується місця вищих навчальних закладів із специфічними 

умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських у системі освіти 

України, нагадаємо, що за статтею 1 Закону України «Про вищу освіту» вища 
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освіта являє собою сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у 

вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі знань за 

певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, 

ніж рівень повної загальної середньої освіти [7]. 

У свою чергу, статтею 11 згаданого Закону закріплено систему вищої 

освіти, яку становлять: 1) вищі навчальні заклади всіх форм власності; 

2) рівні та ступені (кваліфікації) вищої освіти; 3) галузі знань і спеціальності; 

4) освітні та наукові програми; 5) стандарти освітньої діяльності та стандарти 

вищої освіти; 6) органи, що здійснюють управління у сфері вищої освіти; 

7) учасники освітнього процесу [7]. 

Як слушно зазначає О.А. Зубчик, прийнятий в 2014 році новий закон 

про вищу освіту кардинально змінив модель державного управління, ввів 

нові демократичні умови розвитку вищої освіти в Україні. Закон 

демонополізував систему міністерського контролю, ліквідував найбільш 

бюрократичні механізми, надмірні централізацію і контроль у кадровому 

питанні щодо керівництва вищих навчальних закладів. Реалізація принципів 

державно-громадського управління системою вищої освіти здатна створити 

належні правові умови для автономії вищих навчальних закладів [18].  

Оскільки досліджувані нами вищі навчальні заклади здійснюють 

підготовку поліцейських (Закон України «Про Національну поліцію»), 

цілком логічним вбачається їхнє підпорядкування Національній поліції 

України. Натомість поточний стан справ свідчить про наявність проблем, які 

ускладнюють визначення місця таких закладів в системі освіти України. Ще 

одним моментом, який вимагає уточнення, є необхідність корегування того, 

кого саме готують такі заклади. Оскільки Національна поліція потребує як 

кваліфікованих поліцейських, тобто атестованих фахівців, так і цивільних 

спеціалістів,наприклад експертів, ми переконані у доцільності корегування 

назви вищих навчальних закладів, які належать для сфери управління МВС 
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України, як вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, 

які здійснюють підготовку кадрів для Національної поліції. 

Як відомо, Національна поліція України є центральним органом 

виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони 

прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і 

порядку [19]. 

Що стосується ВНЗСУН, у Законі України «Про Національну поліцію» 

інформація щодо них представлена опосередковано. Зокрема, у положеннях 

ст. 13 «Загальна система поліції» навчальні заклади, в яких здійснюється 

підготовка поліцейських, не виокремлено як елемент відповідної системи 

[19]. У статтях Закону, що присвячені питанням добору поліцейських кадрів 

та службі в поліції (ст. 47, 48, 51, 59, 63, 65, 72-75, 82, 83, 91, 103), 

поліцейські ВНЗСУН згадуються, але не розкрито їхню сутність, систему, 

особливості функціонування та специфічних умов навчання. Наприклад, у ст. 

74 «Підготовка поліцейських у вищих навчальних закладах із специфічними 

умовами навчання» закріплено загальні критерії прийому, підготовки та 

розподілу осіб, які навчаються в таких закладах. У той же час сутність та 

організаційні аспекти діяльності поліцейських ВНЗСУН не розкрито. Не 

згадуються і цивільні фахівці, які можуть проходити навчання у таких 

закладах для потреб Національної поліції. Сьогодні фактично всі вищі 

навчальні заклади із специфічними умовами навчання мають 

госпрозрахункові складові у своїй структурі, де за певними спеціальностями 

на певних рівнях проходять підготовку студенти на контрактній основі. 

Фактично заробляючи кошти для власного розвитку, відомчі за своєю 

сутністю заклади мають у пріоритеті саме цей напрямок замість акценту на 

якості вишколу для потреб Національної поліції. 

В розділі 4 Положення про Національну поліції серед іншого 

зазначено, що Національна поліція відповідно до покладених на неї завдань 

забезпечує організацію роботи з добору, вивчення та комплектування органів 

Національної поліції кваліфікованими кадрами [20]. Та якщо про добір 
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поліцейських кадрів згадується, то поліцейські ВНЗСУН знову не знайшли 

закріплення у підзаконному правовому акті. Це виглядає дивним, особливо в 

контексті того, що у поліцейському законодавстві держав-учасниць ЄС такі 

очевидні прогалини відсутні. 

Наприклад, у частині 3 статті 4 розділу 2 «Організація поліції» Закону 

Республіки Польща «Про поліцію»від 6 квітня 1990 року зазначено, щодо 

складу поліції також входять: 1) Вища школа поліції, центри підготовки та 

поліцейські школи;2) окремі превентивні загони та антитерористичні 

підрозділи; 3) дослідницькі інститути [21, c.359].  

Як бачимо, національне правове забезпечення діяльності поліцейських 

ВНЗСУН не розглядає їх як елемент суто поліцейської системи. Натомість, 

незважаючи на розвиток автономії суб’єктів, які входять до сфери управління 

МВС (Національна поліція, Національна гвардія, Державна міграційна 

служба, Державна прикордонна служба, Державна служба з надзвичайних 

ситуацій), окремі складові залишаються в єдиній системі або передані до 

міністерського підпорядкування. Тут можна навести приклад підрозділів з 

охорони здоров’я і реабілітації та центрів з надання адміністративних послуг, 

які сьогодні віднесені до відання МВС України, а не галузевих служб. 

Згідно з Положенням МВС України на базі навчальних закладів, що 

належать до сфери його управління, забезпечує підготовку та професійне 

навчання кадрів для МВС, Національної поліції та Національної гвардії; 

установлює порядок добору, направлення та зарахування на навчання до 

навчальних закладів, що належать до сфери управління МВС; установлює 

порядок організації та строку професійного навчання працівників МВС, 

Національної поліції та Національної гвардії; здійснює організаційно-

методичне супроводження навчального процесу в навчальних закладах, що 

належать до сфери управління МВС (пп. 56-59) [22]. 

Це підкріплює тезу про залежність ВНЗСУН від МВС України. Проте у 

згаданому вище Положенні не акцентовано на системі відомчої вищої освіти, 

яка вочевидь існує та здійснює підготовку фахівців для органів, що входять 
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до системи Міністерства. Як це прямо вказано у Положенні, МВС України 

«забезпечує підготовку та професійне навчання кадрів для МВС, 

Національної поліції та Національної гвардії», а хто ж тоді забезпечує 

підготовку фахівців для Державної прикордонної служби та Державної 

служби з надзвичайних ситуацій та Державної міграційної служби? Чи, 

можливо, є факультети з підготовки цивільних фахівців МВС або його 

складових? Очевидно, що законодавчі та підзаконні положення мають бути 

узгоджені між собою та відображати реальну, а краще й перспективну 

систему МВС України, а не окремі її складові. 

Тут слід пригадати досі чинний наказ МВС України від 14 лютого 2008 

року № 62, яким затверджено Положення про вищі навчальні заклади МВС. 

Згідно з наказом такі заклади є державними навчальними закладами, які 

підпорядковані МВС, засновані і діють згідно із законодавством України, 

реалізовують відповідно до наданої ліцензії (ліцензій) освітньо-професійні 

програми підготовки фахівців за певними освітньо-кваліфікаційними 

рівнями, забезпечують навчання, виховання та професійну підготовку осіб з 

урахуванням нормативних вимог у галузі вищої освіти з метою задоволення 

освітніх потреб особи, суспільства і держави, а також здійснюють наукову і 

науково-технічну діяльність [23].  

Безумовно, згаданий наказ сприяє розв’язанню досліджуваної нами 

проблеми, проте він стосується вищих навчальних закладів МВС, а не 

ВНЗСУН, які здійснюють підготовку поліцейських, статус і місце яких у 

системі освіти України досі належно не забезпечено. 

Сьогодні існує проект Положення про спеціалізацію вищих навчальних 

закладів, що входять до сфери управління МВС України. Проте 

представлений документ має багато недоліків та прогалин стосовно статусу 

відповідних вищих навчальних закладів. Фактично не привносячи нічого 

нового, акт здійснює перерозподіл поліцейських спеціальностей, до того ж не 

підкріплений належним обґрунтуванням доцільності такого підходу. 

В цьому аспекті В.А. Глуховеря слушно зазначає, що одним з основних 
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питань оптимізації системи МВС України та освітянського простору в сфері 

професійної діяльності є визначення статусу ВНЗ МВС України як ВНЗ зі 

специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, 

та його належна нормативно-правова регламентація [24, с.114]. 

Найбільш ґрунтовно про поліцейські ВНЗ згадується у п. 6 ч. 1 статті 1 

Закону України «Про вищу освіту», згідно з яким вищий військовий 

навчальний заклад (вищий навчальний заклад із специфічними умовами 

навчання) є вищим навчальним закладом державної форми власності, який 

здійснює на певних рівнях вищої освіти підготовку курсантів (слухачів, 

студентів), ад’юнктів для подальшої служби на посадах офіцерського 

(сержантського, старшинського) або начальницького складу з метою 

задоволення потреб Міністерства внутрішніх справ України, Національної 

поліції, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань, центральних органів виконавчої влади із 

спеціальним статусом, Служби безпеки України, Служби зовнішньої 

розвідки України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони державного кордону, центрального 

органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері цивільного захисту [7]. 

Як випливає з положень наведеної статті, законодавець розрізняє, 

зокрема, вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання, які 

здійснюють підготовку курсантів фахівців з метою задоволення потреб МВС 

України та Національної поліції. Наведене свідчить про необхідність 

розмежування таких закладів, натомість поліцейські кадри готуються 

сьогодні у вищих навчальних закладах, підпорядкованих саме МВС України. 

Про цивільні кадри для потреб Національної поліції взагалі не йдеться, про 

що ми наголошували в даному підрозділі вище. 

З цього приводу О.В. Червякова вдало наголошує, що вищі навчальні 

заклади МВС України як освітні заклади за своїм правовим положенням 

«виводяться» за межі відомчого підпорядкування. Їх права і обв’язки, а також 
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відповідальність вирівнюються за загальними, єдиними для всіх закладів країни 

критеріями і стандартами. Це отримало своє відображення не тільки у 

перейменуванні даних закладів з вищих шкіл на університет та інститути, але і у 

визначеній модернізації, демократизації, інтелектуалізації всієї їх статутної 

життєдіяльності. Однак, залишаючись закладом правоохоронного відомства, 

ВНЗ в силу особливої специфіки кадрів, які готуються, та інших обставин має 

ознаки спеціальної структури з усіма наслідками, що витікають, торкаються 

організаційних, трудових, соціальних та інших відносин і порядку їх правового 

регулювання. В цієї своїй якості даний заклад має визначені соціальні привілеї 

порівняно з іншими ВНЗ та додаткові службові обов’язки, які регулюються 

відповідними державними і відомчими нормативними актами [25]. 

Продовжуючи думку О.В. Червякової, наголосимо, що проблема 

сьогодні і полягає в тому, що ВНЗСУН не мають як соціальних привілеїв, так і 

чіткого переліку нормативних актів щодо особливого статусу, специфіки умов 

навчання та місця у системі освіти України. Аналіз нормативно-правових актів, 

якими врегульовано діяльність МВС та Національної поліції, дозволяє дійти 

висновку про невизначеність і фрагментарність у висвітленні місця ВНЗСУН, 

які здійснюють підготовку поліцейських як у системі вищої освіти України, 

так і в освітній системі держави взагалі. 

Нижче нами пропонується певний хронометраж реформування системи 

освіти поліцейських. У вересні 2016 року тогочасна голова Національної 

поліції Х. Деканоїдзе анонсувала створення Національної поліцейської 

академії, новобранці якої початково проходитимуть службу в патрульній 

поліції [26]. Однією з можливих новацій того часу була ідея оптимізації 

(фактично – скорочення) діючих вищих навчальних закладів МВС. В 

листопаді 2016 року Х. Деканоїдзе оголосила рішення про відставку, і 16 

листопада її було звільнено із займаної посади. 

Вже через 9 днів потому, 25 листопада 2016 року, наказом МВС було 

затверджено Концепцію реформування освіти в Міністерстві внутрішніх 

справ [27]. За названим документом вищі навчальні заклади із специфічними 



27 

умовами навчання, які серед іншого здійснюють підготовку поліцейських, 

було залишено у віданні МВС. За розділом ІV «Концептуалізація окремих 

напрямів реформування» Концепції, основою мережі відомчих навчальних 

закладів є система вищих навчальних закладів зі специфічними умовами 

навчання МВС і вищих навчальних закладів ЦОВВ, з яких: 7 – здійснюють 

підготовку фахівців для МВС, Національної поліції України та Державної 

міграційної служби України; 2 – фахівців для Національної гвардії України; 1 

– фахівців для Державної прикордонної служби України; 2 – фахівців для 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій. У складі університетів 

(академій) можуть створюватися за функціональним або регіональним 

принципом академії, інститути, коледжі, ліцеї, факультети, відділення, філії, 

центри тощо [27]. 

Зауважимо, що можливість існування «академії в академії» суперечить 

положенням Закону України «Про вищу освіту», який є фундаментальним 

для вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання включно. 

Так, за частинами 3 та 7 статті 33 «Структура вищого навчального закладу» 

основними структурними підрозділами вищого навчального закладу є 

факультети, кафедри, бібліотека. Структурними підрозділами вищого 

навчального закладу можуть бути: 1) навчально-науковий інститут; 

2) наукові, навчально-наукові, науково-дослідні, науково-виробничі та 

проектні інститути, навчально-науково-виробничі центри (сектори, частини, 

комплекси тощо), дослідні станції, конструкторські бюро, відділи 

аспірантури і докторантури, навчально-виробничі комбінати, 

експериментальні підприємства, клінічні бази закладів медичної освіти, 

університетські клініки та лікарні, юридичні клініки, полігони, наукові 

парки, технопарки, оперні студії, навчальні театри, філармонії, інші 

підрозділи, що забезпечують практичну підготовку фахівців певних 

спеціальностей та/або проводять наукові дослідження; 3) підготовчі 

відділення (підрозділи), підрозділи перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів, інститути післядипломної освіти, лабораторії, навчально-
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методичні кабінети, комп’ютерні та інформаційні центри, навчально-

виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі 

структури, видавництва, спортивні комплекси, заклади культурно-

побутового призначення, центри студентського спорту; 4) спеціальний 

навчально-реабілітаційний підрозділ, який утворюється з метою організації 

інклюзивного освітнього процесу та спеціального навчально-

реабілітаційного супроводу здобувачів вищої освіти з особливими освітніми 

потребами, забезпечення їм доступу до якісної вищої освіти з урахуванням 

обмежень життєдіяльності; 5) інші підрозділи, діяльність яких не заборонена 

законом [7]. 

У свою чергу, 5 липня 2017 року головою Національної поліції 

С.М. Князєвим було підписано наказ про створення у Києві поліцейської 

академії Національної поліції України за адресою вул. Народного ополчення, 

9. За інформацією С.М. Князєва у соціальній мережі «Facebook», під час 

першого набору планується прийняти 500 поліцейських, в подальшому набір 

складатиме 1000-1200 курсантів. За переконанням голови Національної 

поліції, створення поліцейської академії значно зменшить кількість браку під 

час найважчої процедури – кадрового відбору. С.М. Князєв повідомляє, що 

пропонується нова система набору. «Прийшов в поліцію – попрацював 

патрульним або на інших рядових посадах (крім деяких специфічних 

підрозділів). За покликом серця та наявності професійних якостей можемо 

рекомендувати для навчання у вишах системи МВС патрульного 1-3-річного 

досвіду. І тоді він повною мірою зможе зрозуміти: стаціонарна чи 

дистанційна форма навчання, але він уже вмотивований» [28]. Як вбачається 

з викладеного, чинна система підготовки поліцейських кадрів знову зазнає 

змін через створення закладу нового типу, який, до речі, не передбачений 

Законом. 

Є і противники сталого розвитку ВНЗСУН у системі МВС України. 

Так, на погляд експерта групи «Поліція під контролем» Б. Малишева, умовна 

Дорожня карта реформи освіти в поліції має виглядати таким 
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чином:1) ліквідація всіх шести вищих навчальних закладів у системі МВС та 

їх відокремлених структурних підрозділів, філій тощо;2) створення на базі 

ліквідованих відомчих університетів та інститутів МВС, що мали відношення 

до поліцейської освіти, мережі закладів професійної підготовки (так званих 

поліцейських шкіл), які не надають вищу освіту, а здійснюють як первинну 

професійну підготовку (терміном від шести місяців до одного року) для 

щойно призначених поліцейських, так і службову підготовку та заходи з 

підвищення кваліфікації для всіх інших поліцейських;3) для осіб, які 

претендують обіймати керівні посади в поліції і отримати спеціальне звання, 

наприклад, від капітана і вище, вимагається успішно пройти курс навчання 

(від трьох до шести місяців) у Вищій школі поліції, яка утворюється на базі 

Національної академії внутрішніх справ. Вища школа поліції також 

займається плануванням та розробкою курсів та тренінгів навчання 

поліцейських;4) методичними і науковими розробками у сфері поліцейської 

діяльності (зокрема, здійснення підготовки вчених в аспірантурі), повинен 

централізовано займатися лише Науково-дослідний центр поліції, який 

утворюється на базі існуючого одного Державного науково-дослідного 

інституту[29]. 

Невід’ємною умовою успішної реалізації перерахованих пропозицій 

фахівець вважає не формальне «перейменування» служби, а практичне 

впровадження новацій у систему професійної освіти кадрів для потреб 

Національної поліції. Інакше кажучи, дійсно нового за рівнем своєї 

підготовки та правової ідеології правоохоронця можна отримати завдяки 

новим стандартам підготовки та високій ефективності організації 

навчального процесу. Залишення поточної ситуації без змін, як і тотальна 

переатестація науково-педагогічного складу, не матимуть наслідком 

позитивні зміни. Натомість виважена і поступова оптимізація мережі 

ВНЗСУН, відкритість відомчої системи освіти до залучення фахівців ззовні у 

сукупності зі скороченням атестованого адміністративного і науково-

педагогічного складу, навпаки, може сприяти санації відомчої освіти МВС 
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України та покращити стан підготовки кадрів для Національної поліції. 

Таким чином, у ході дослідження місця вищих навчальних закладів із 

специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських в 

системі освіти України, ми дійшли таких висновків: 

1)система освіти України проходить етап системного реформування на 

всіх рівнях, що відбивається на такій її складовій, як вища освіта, зокрема на 

типах і функціонуванні вищих навчальних закладів. Нормативно-правовий 

масив, яким врегульовано діяльність МВС України та Національної поліції, 

не узгоджено з положеннями базового в досліджуваному аспекті Закону 

України «Про вищу освіту». Зокрема,за Законом, у складі структури 

Національної поліції відсутні вищі навчальні заклади та навчальні установи 

(за винятком поліцейської академії), питання створення якої розглядалося 

вище; 

2) якщо вітчизняна система освіти піде далі шляхом збереження 

відомчих вищих навчальних закладів, то МВС України зберігає у сфері 

управлінського впливу власні вищі начальні заклади, в тому числі ті, в яких 

здійснюється підготовка поліцейських. Натомість служби, що координуються 

МВС України, мають доволі обмежені повноваження стосовно 

адміністрування відповідними навчальними закладами, що не дуже вдало 

кореспондується із загальноосвітянською тенденцією до децентралізації і 

певної автономії начальних закладів. Не визначено статус і перспективи 

підготовки цивільних фахівців для потреб Національної поліції та інших 

складових Міністерства в таких ВНЗСУН; 

3) судячи з аналізу нормативно-правового забезпечення діяльності 

ВНЗСУН, можна вести мову про їх потрійне підпорядкування: Міністерству 

внутрішніх справ, Центральному органу управління Національної поліції та 

Міністерству освіті і науки. Зазначені вищі навчальні заклади інтегровані як 

у систему вищої освіти України, так і утворюють власну підсистему – 

відомчу освіту, яка допоки не знайшла належного правового забезпечення; 

4) вбачається, що невизначеність місця ВНЗСУН, які здійснюють 
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підготовку поліцейських в освітній системі України, в сукупності із 

неналежним нормативно-правовим забезпеченням їх діяльності гальмують 

вдалу реалізацію реформи Національної поліції в цілому. Правова основа є 

фундаментом та невід’ємною умовою успішного завершення реформування, 

а отже виникає нагальна необхідність чіткого визначення статусу 

поліцейських ВНЗСУН та їх місця у системі освіти України. 

 

 

 

1.2. Правова регламентація підготовки кадрів для Національної 

поліції у вищих навчальних закладах із специфічними умовами 

навчання 

 

Важливою умовою ефективного функціонування поліції як в Україні, 

так і в усіх державах без винятку є досконала нормативно-правова база, яка 

повною мірою забезпечує функціонування відповідних правоохоронних 

інституцій. Серед найважливіших завдань, що стоять в авангарді розбудови 

Національної поліції України як ефективної правоохоронної структури 

європейського зразку нами визначено, щонайменше, три: а) оновлення 

«поліцейського» законодавства; б) оптимізація організаційно-штатної 

структури; в) перегляд організації підготовки професійних кадрів. 

На підтвердження нашої думки можна навести стратегічні пріоритети 

Стратегії розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 

року, якими визначено: 

- безпечне середовище; 

- протидію злочинності; 

- дотримання та забезпечення прав людини органами системи МВС; 

- ефективне інтегроване управління кордонами і збалансовану 

міграційну політику; 

- якість і доступність послуг; 



32 

- ефективне врядування, прозорість і підзвітність; 

- розвиток кадрового потенціалу та соціальний захист 

працівників [30]. 

На наше переконання, всі з перерахованих завдань є 

взаємопов’язаними між собою, і лише послідовне та системне впровадження 

змін за всіма умовними напрямками дозволить створити належно 

функціонуючу поліцейську систему в Україні, натомість нехтування будь-

якою складовою призведе до формалізації реформування. 

Слід також звернути увагу, що, незважаючи на широке висвітлення у 

засобах масової інформації про схвалення Урядом відповідної Концепції, 

прямого посилання на відповідне розпорядження Кабінету Міністрів немає 

як на Урядовому порталі, так і на офіційному веб-ресурсі МВС України. Це 

певною мірою ускладнює посилання на неї як на офіційно прийнятий 

документ. 

Враховуючи нетривалий період функціонування поліції в Україні, 

різноманітні аспекти її діяльності лишаються у фокусі наукових досліджень 

фахівців в різних галузях права. Проте науковий доробок не знаходить 

адекватної реалізації в нормативно-правових актах, через що багато 

організаційних питань щодо підготовки кадрів для Національної поліції у 

вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які 

здійснюють підготовку поліцейських не знайшли належної правової 

регламентації.  

Для повноцінного розкриття змісту підрозділу ми вважаємо за 

необхідне вирішити такі завдання: а) охарактеризувати правову основу 

діяльності вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, 

які здійснюють підготовку поліцейських; б) виокремити нормативно-правові 

джерела, якими безпосередньо врегульовано підготовку кадрів для 

Національної поліції у вищих навчальних закладах із специфічними умовами 

навчання; в) визначити роль адміністративно-правових норм у 

досліджуваному нормативно-правовому масиві. 
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Принагідно зазначимо, що національне законодавство за багатьма 

напрямками наближається до стандартів, прийнятих у державах-учасницях 

Європейського Союзу. Прикладом цього слугують численні зміни та 

доповнення у вітчизняному правовому масиві взагалі та щодо діяльності 

Національної поліції зокрема. 

Нагадаємо, що під правовими основами будь-якої діяльності прийнято 

розуміти систему державно-правових настанов (юридичних норм), що 

містяться в актах різної юридичної сили і визначають параметри належного 

поводження суб’єктів цієї діяльності [31, с. 178]. 

Звідси випливає, що нормативну основу діяльності ВНЗСУН становить 

система юридичних норм, розміщених у нормативних актах різної юридичної 

природи і сили. 

Правова основа виступає своєрідним фундаментом (підґрунтям), на 

якому базується діяльність ВНЗСУН, включаючи ті, які входять до сфери 

управління МВС України. Відповідним правовим масивом врегульовано як 

загальні питання функціонування Національної поліції України та відомчих 

вищих навчальних закладів в Україні, так і окремі організаційні напрямки 

діяльності зазначених ВНЗ з підготовки кадрів для Національної поліції. 

Перед висвітленням змісту підрозділу акцентуємо, що нами свідомо 

обрано термін «правова регламентація» замість «правове регулювання» через 

його найбільшу відповідність сутності предмету дослідження. Пояснюючи 

власну думку, зауважимо, що правове регулювання є одним з видів 

соціального регулювання. Воно виокремилося з останнього на певному етапі 

розвитку людського співжиття в результаті еволюції типів соціальних 

зв’язків між людьми та засобів і способів їхнього оформлення. Правове 

регулювання – це впорядкування поведінки учасників суспільних відносин за 

допомогою спеціальних юридичних засобів і способів [32, с. 95]. 

На відміну від нього, в юридичній енциклопедії за редакцією 

Ю.С. Шемшученка «правова регламентація» (фр. regie-mentation, від 

reglement – упорядкування, врегулювання; розпорядження, припис) 
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визначається як спосіб організації правового регулювання суспільних 

процесів шляхом наділення їх учасників суб’єктивними юридичними 

правами та обов’язками. Ґрунтується на об’єктивних законах суспільного 

розвитку і принципах верховенства права та закону. В правотворчості і 

правозастосовній практиці, в юридичній науці часто вживається як синонім 

терміна «регулювання», хоча, на відміну від нього, правова регламентація 

характеризується вищим ступенем деталізації упорядкування відповідних 

суспільних відносин (військова сфера, державна служба, система 

оподаткування, охорона громадського порядку, функціонування надзвичайно 

складних технічних і технологічних об’єктів тощо). Особливість правової 

регламентації полягає у тому, що вона запроваджується державою, 

охороняється нею і охоплює певну сферу або коло суспільних відносин [33, 

с. 256]. 

Аналізуючи співвідношення понять «правове регулювання» та 

«правова регламентація», Є.Л. Стрельцов доходить висновку, що поняття 

«правовий вплив», «правове регулювання», «правова регламентація» входять 

до єдиного «ланцюга» соціального регулювання.  В той же час кожне з цих 

понять має свій зміст, своє визначення, ознаки,  завдання та інше. Але 

наявність цих обставин не повинна не тільки порушувати існуючий 

взаємозв’язок між ними, але і певні субординаційні відношення між ними. В 

цьому «ланцюзі» найбільш загальним є інститут «правового впливу», потім 

іде інститут «правового регулювання», потім – «правова регламентація». Так, 

правовий вплив має на меті «досягнення» певного результату. Правове 

регулювання – це процес досягнення відповідного результату. Правова 

регламентація – це створення необхідної правової (законодавчої) бази для 

організації правового процесу, який повинен привести до певного результату 

[34, с. 14]. 

Таким чином, ефективна підготовка кадрів для Національної поліції 

України у ВНЗСУН вимагає створення необхідної правової (законодавчої) 

бази, чіткого закріплення прав і обов’язків суб’єктів владних повноважень у 
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цій сфері, а отже саме правової регламентації. 

Переходячи до вирішення першого із поставлених завдань, зазначимо, 

що характеристиці правової основи діяльності ВНЗСУН, які здійснюють 

підготовку поліцейських, сприятиме проведення її класифікації за різними 

умовно визначеними критеріями. Класифікувати правову основу діяльності 

ВНЗСУН, які здійснюють підготовку кадрів для Національної поліції, ми 

пропонуємо за такими критеріями: 

– за видавником (виданням): Європейський Суд з прав людини, 

Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, 

Міністерство освіти і науки України, МВС України, Міністерство охорони 

здоров’я України, Національна поліція України, Верховний Суд України 

тощо; 

– за органами влади: Верховна Рада України, Президент України, 

Кабінет Міністрів України, міністерства (МВС України, МОЗ України, МОН 

України), центральні органи виконавчої влади (Національна поліція 

України); 

– за міжнародними організаціями: Організація Об’єднаних Націй, Рада 

Європи, Європейський поліцейський офіс та інші; 

– за типом акта: Конституція, кодекси, закони, постанови, укази, 

розпорядження, інструкції, конвенції, накази, вказівки, доручення, листи, 

плани, правила, протоколи, постанови, рішення, роз’яснення розпорядження, 

угоди, ухвали, концепції тощо. 

Зважаючи на велику кількість підходів до класифікації нормативно-

правових актів, що утворюють правову основу в цілому, ми пропонуємо 

відобразити її відповідно до юридичної сили акта: 1) Конституція України; 2) 

закони України; 3) міжнародні документи; 4) підзаконні нормативно-правові 

акти. 

Відповідно до пропонованого підходу необхідно детально розглянути 

правову основу діяльності ВНЗСУН з урахуванням вказаного поділу. Це 

дозволить сконцентрувати увагу на нормативно-правових актах, якими 
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врегульовано різноманітні аспекти підготовки кадрів для Національної 

поліції та уникнути простого перерахування документів, що складають 

відповідну правову основу. 

Перша категорія представлена єдиним і вищим за юридичною силою 

правовим джерелом, яким виступає Конституція України. Так, статтею 53 

проголошено право кожного на освіту. Повна загальна середня освіта є 

обов’язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, 

повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і 

комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної 

середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної 

освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і 

студентам. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в 

державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі. 

Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону 

гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у 

державних і комунальних навчальних закладах або через національні 

культурні товариства [3]. 

Зазначимо, що конституційні положення охоплюють, серед іншого, 

підготовку кадрів у ВНЗСУН для потреб Національної поліції. Тобто 

відповідне право здобути фах правоохоронця є у кожного громадянина, за 

винятком окремих обмежень, що встановлені законами України. 

Друга категорія – законодавство – включає нормативно-правові 

джерела законодавчого рівня. Враховуючи те, що у попередньому підрозділі 

дослідження ми з’ясували те, що ВНЗСУН, які здійснюють підготовку 

поліцейських, фактично мають потрійне підпорядкування з боку МВС 

України, Національної поліції та МОН України, пропонуємо поділити 

відповідні джерела на два умовні вектори: (а) освітні та (б) галузеві. 

Перший вектор представлено Законом України «Про вищу освіту» від 1 

липня 2014 року. Цікаво, що поняття і специфіка ВНЗСУН встановлені 

згаданим Законом, згідно з яким вищий військовий навчальний заклад 
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(вищий навчальний заклад зі специфічними умовами навчання) є вищим 

навчальним закладом державної форми власності, який здійснює на певних 

рівнях вищої освіти підготовку курсантів (слухачів, студентів), ад’юнктів для 

подальшої служби на посадах офіцерського (сержантського, старшинського) 

або начальницького складу з метою задоволення потреб Міністерства 

внутрішніх справ України, Національної поліції, Збройних Сил України, 

інших утворених відповідно до законів України військових формувань, 

центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом, Служби 

безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

державного кордону, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту [7]. 

Цікаво, що достатньо узагальнене наведене вище визначення не 

знайшло уточнення у галузевому «поліцейському» законодавстві. 

Ще у 2010 році Є.А. Огаренко слушно звернув увагу на те, що з метою 

модернізації освіти Кабінету Міністрів України запропоновано розробити 

Стратегію діяльності вищих навчальних закладів. Така Стратегія дасть змогу 

створити динамічну систему високоякісної освітньої, кваліфікаційної та 

наукової підготовки майбутніх фахівців, задовольнити потребу регіону в 

професійній підготовці спеціалістів; довести науковий потенціал держави до 

рівня найрозвиненіших країн світу; вдосконалити структуру вищих 

навчальних закладів для реалізації принципів демократичного 

самоврядування та орієнтованості на задоволення освітніх, духовних і 

культурних інтересів особистості [8, с. 17]. 

Проте навіть сьогодні немає єдиного бачення довготривалого розвитку 

системи вищої освіти в Україні, зокрема доцільності збереження мережі 

відомчих навчальних закладів як специфічної складової цієї системи. 

Також слід врахувати думку О.В. Шинкарука, що однією з передумов 

входження України до єдиного європейського та світового освітнього 

простору було запровадження в систему вищої освіти європейської кредитно-
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трансферної та акумулюючої системи (ECTS), що є ключовою вимогою 

Болонської декларації. Участь вітчизняної системи вищої освіти в 

євроінтеграційних перетвореннях має бути спрямована лише на її розвиток, 

набуття нових якісних ознак, а це можливо тільки шляхом проведення 

модернізації нормативно-правової бази вітчизняної вищої освіти [35, с. 317]. 

Звичайно, що всі новації вітчизняного освітнього законодавства мають 

оперативно впроваджуватись у діяльність ВНЗСУН, які здійснюють 

підготовку поліцейських, водночас має враховуватися і специфіка таких 

закладів. 

За другим вектором можна зупинитися на положеннях нижче вказаних 

законодавчих актів. Так, Закон України «Про центральні органи виконавчої 

влади» від 17 березня 2011 року визначає адміністративно-правовий статус 

міністерств. Отже, за ст. 6 Закону міністерство є центральним органом 

виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 

політику в одній чи декількох визначених Кабінетом Міністрів України 

сферах, проведення якої покладено на Кабінет Міністрів Конституцією та 

законами України [36]. В досліджуваному питанні ключову роль відведено 

саме Міністерству внутрішніх справ України.  

Національна поліція України належить до системи центральних органів 

виконавчої влади, причому згідно зі ст. 16 зазначеного Закону для виконання 

окремих функцій з реалізації державної політики утворюються такі 

центральні органи виконавчої влади, як служби, агентства, інспекції. 

Діяльність центральних органів виконавчої влади спрямовується та 

координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів 

згідно із законодавством [36]. В нашому випадку такою посадовою особою 

виступає міністр внутрішніх справ України. 

Окремі положення, що стосуються підготовки поліцейських кадрів у 

ВНЗСУН України, представлені також Законом України «Про Національну 

поліцію». Даний Закон не включає розгляду організації підготовки цивільних 

фахівців для потреб служби, закріплюючи лише підготовку атестованого 



39 

складу поліції. 

Цікаво, що відповідно до ст. 13 базового поліцейського Закону «Про 

Національну поліцію» ВНЗСУН не входять до складу загальної системи 

поліції. Систему поліції складають:1) центральний орган управління 

поліцією; 2) територіальні органи поліції. У свою чергу, у складі поліції 

функціонують: 1) кримінальна поліція; 2) патрульна поліція; 3) органи 

досудового розслідування; 4) поліція охорони; 5) спеціальна поліція; 

6) поліція особливого призначення. Також у системі поліції можуть 

утворюватися науково-дослідні установи та установи забезпечення [19]. 

У свою чергу, у статтях даного Закону, присвячених питанням 

підготовки кадрів для Національної поліції, не розкрито сутність, систему та 

особливості функціонування відомчих навчальних закладів із специфічними 

умовами навчання. Так, якщо відходити від того, що такі заклади належать 

до сфери управління МВС, це виглядає цілком логічно. Проте, якщо ми 

кажемо про особливості навчання та виходимо від того, що переважна 

більшість відомчих ВНЗСУН, які належать до сфери управління МВС, 

забезпечують підготовку саме поліцейських, вбачається за потрібне 

приділити більше уваги специфіці підготовки професійних поліцейських 

кадрів за рахунок внесення доповнень до цього Закону. 

Зазначимо, що конкретні повноваження Національної поліції як 

суб’єкта владного впливу в даному напрямку будуть розглянуті нами у 

наступному підрозділі. 

Низку окремих питань з підготовки кадрів для Національної поліції 

врегульовано Законами України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. [37], 

«Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. [38], «Про доступ до 

публічної інформації» від 13 січня 2011 р. [39], «Про звернення громадян» 

від 2 жовтня 1996 р. [40]; «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 

листопада 2015 р. [41]; «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. [42] 

тощо. 

Проведений аналіз законів України дає підстави підсумувати, що у них 
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закріплено окремі положення щодо правового статусу ВНЗСУН, їхньої 

компетенції щодо розгляду і вирішення звернень громадян, надання доступу 

до публічної інформації тощо. Наприклад, у згаданому Законі України «Про 

запобігання корупції» передбачено низку обмежень для поліцейських, 

спрямованих на запобігання корупційним та пов’язаним із корупцією 

правопорушенням [42]. 

Вагомий пласт законодавства, присвяченого врегулюванню окремих 

питань підготовки кадрів для Національної поліції у ВНЗСУН, свідчить про 

надзвичайну важливість даного напрямку діяльності. 

Із входженням України на правах самостійного партнера у світову 

демократичну спільноту надзвичайну роль стали відігравати міжнародні 

нормативно-правові акти, ратифіковані Україною. Так, Закон України «Про 

міжнародні договори України» від 29 червня 2004 року [43] заклав основні 

принципи дії міжнародних договорів в Україні. В даному Законі було 

відображено принципи, «запозичені» зі статті 9 Конституції України. 

Останньою проголошено, що чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України. Укладення міжнародних договорів, які 

суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних 

змін до Конституції України [3]. 

Як слушно зауважує О.Л. Гамалій, до міжнародно-правових актів, які 

регламентують протидію правопорушенням і де надається кваліфікація 

злочинів міжнародного характеру, можна віднести документи як загальної 

сфери дії, так і тематичні: стосовно міжнародної боротьби з тероризмом, з 

розкраданням ядерного матеріалу, стосовно незаконного обігу наркотичних 

засобів і психотропних речовин, боротьби з контрабандою, корупцією, 

фальшивомонетництвом, рабством, відмиванням коштів, отриманих 

злочинним шляхом, торгівлі жінками і дітьми, піратства та ін. [44]. 

Міжнародні нормативно-правові акти мають важливе значення для 

правової основи діяльності ВНЗСУН з підготовки кадрів для Національної 
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поліції, адже відображають стандарти і тенденції поліцейської діяльності, що 

діють, серед іншого, у державах – учасницях ЄС, а отже мають бути 

враховані Україною в рамках національних програм відомчої освіти 

атестованих поліцейських кадрів та цивільних фахівців. 

Серед міжнародних джерел у першу чергу можна назвати правові акти, 

які закріплюють правовий статус особи, права і свободи. До останніх 

відносяться: Міжнародна хартія прав людини [45]; Загальна декларація прав 

людини [46]; Міжнародний пакт про громадянські і політичні права [47], 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (ратифіковано 

Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VIII від 19.10.73) 

[48] тощо. 

Тут же слід виокремити міжнародні правові акти, які присвячено 

засадам поліцейської діяльності: Кодекс Організації Об’єднаних Націй, 

Кодекс поведінки службовців органів правопорядку (затверджений 

резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 34/169 від 17 грудня 1979 р.) [49]; 

Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи № 690 (1979) «Про 

Декларацію про поліцію» [50]; Рекомендація Rec (2001) 10 Комітету 

Міністрів державам – учасницям Ради Європи «Про Європейський кодекс 

поліцейської етики» (ухвалена Комітетом міністрів 19 вересня 2001 на 765-

му засіданні заступників міністрів) [51] та інші. 

Наприклад, у Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи № 690 

(1979) «Про Декларацію про поліцію» вказано, що офіцер поліції повинен 

отримати ретельну загальну підготовку, професійну підготовку та 

підвищення кваліфікації, а також відповідне навчання із соціальних проблем, 

демократичних свобод, прав людини і, зокрема, Європейської конвенції з 

прав людини (частина В «Статус», п. 3) [50]. 

Переходячи до четвертої категорії правових джерел, що складають 

правову основу підготовки кадрів для Національної поліції у ВНЗСУН в 

Україні, зазначимо, що це найбільш об’ємна група джерел. З огляду на це 

особливу увагу привертають організаційні питання діяльності ВНЗСУН, які 



42 

здійснюють підготовку поліцейських, що регламентовано наказами, 

інструкціями, розпорядженнями, іншими нормативними актами. 

Серед підзаконного нормативно-правового масиву вважаємо за 

доцільне виокремити такі: Постанова Кабінету Міністрів від 28 жовтня 2015 

р. № 877 «Про затвердження Положення про Національну поліцію» [20]; 

Постанова Кабінету Міністрів від 28 жовтня 2015 року № 878 «Про 

затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України» [22]; 

Указ Президента України від 9 грудня 2015 № 691/2015 «Про перелік посад, 

які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та 

організаціях» [52]; Наказ МВС України від 16.02.2016 № 105 «Про 

затвердження Положення про організацію первинної професійної підготовки 

поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції» [53]; Наказ МВС 

України від 25 листопада 2016 р. № 1252 «Про затвердження Концепції 

реформування освіти в Міністерстві внутрішніх справ України» [27]; Наказ 

МОН України від 13 жовтня 2016 р. «Про затвердження Умов прийому на 

навчання до вищих начальних закладів України в 2017 році» [54]; Наказ МВС 

України від 14 лютого 2008 р. № 62 [23]; Наказ МВС України від 25 грудня 

2015 р. № 1631 «Про організацію добору (конкурсу) та просування по службі 

поліцейських» [55]; Наказ МВС України від 17 листопада 2015 р. № 1465 

«Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських» [56]; Наказ МВС України від 16 лютого 2016 р. № 105 «Про 

затвердження Положення про організацію первинної професійної підготовки 

поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції» [53]; Наказ МВС 

України від 26 січня 2016 р. № 50 «Про затвердження Положення про 

організацію службової підготовки працівників Національної поліції України» 

[57]; Наказ МВС України від 03 лютого 2017 р. № 89 «Про затвердження 

Типової форми контракту про проходження служби в поліції та Порядку 

укладання контракту про проходження служби в поліції» [58]; Наказ МВС 

України від 24 грудня 2015 р. № 1625 «Про затвердження Положення про 

організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції» [59]; 
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Наказ МВС України від 15 квітня 2016 року № 315 «Про затвердження 

Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до 

вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які 

здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ, 

поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України» [60]; 

Наказ МВС України від 17 грудня 2015 року № 1583 «Про затвердження 

Порядку психофізіологічного обстеження кандидатів на службу в поліції та 

Порядку обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та 

токсичної залежності кандидатів на службу в поліції» [61]. 

Як випливає з вищенаведеного переліку підзаконних нормативно-

правових актів, окремі з них регулюють загальні положення підготовки 

кадрів для Національної поліції (Положення про МВС України), інші – 

присвячені окремим аспектам кадрової підготовки (наприклад, службова 

підготовка, післядипломна освіта), треті стосуються освітньої діяльності як 

такої (прийом на навчання до вищих начальних закладів). 

Загалом, можна констатувати, що перелічені вище нормативно-правові 

акти детально регламентують засади діяльності кадрової роботи в 

Національній поліції України та державної політики у сфері вищої освіти. 

Що ж стосується нормативного закріплення підготовки кадрів для 

Національної поліції безпосередньо у ВНЗСУН, можна відзначити певну 

фрагментарність і недостатню увагу до цього виду відомчої освітньої 

діяльності. Не враховано, поміж іншого, сутність і зміст специфічних умов 

навчання в таких закладах вищої освіти та їх сучасну систему. 

Враховуючи значний обсяг нормативно-правових джерел, ми 

пропонуємо зупинитися на найбільш важливих і спірних положеннях в змісті 

деяких із них. Так, пунктом 45 розділу 4 Положення про Національну 

поліцію встановлено, що Національна поліція відповідно до покладених на 

неї завдань забезпечує організацію роботи з добору, вивчення та 

комплектування органів Національної поліції кваліфікованими кадрами [20].  

У свою чергу, аналіз Постанови Кабінету Міністрів від 28 жовтня 2015 
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року № 878 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх 

справ України» свідчить про належність ВНЗСУН до МВС України. Так, 

згідно з Положенням Міністерство забезпечує на базі навчальних закладів, 

що належать до його сфери управління, підготовку та професійне навчання 

кадрів для МВС, Національної поліції та Національної гвардії; установлює 

порядок добору, направлення та зарахування на навчання до навчальних 

закладів, що належать до сфери управління МВС; установлює порядок 

організації та строку професійного навчання працівників МВС, Національної 

поліції та Національної гвардії; здійснює організаційно-методичне 

супроводження навчального процесу в навчальних закладах, що належать до 

сфери управління МВС (пп. 56-59) [22]. 

Цікаво, що положення Закону України «Про Національну поліцію» не 

знайшли відображення у змінах і доповненнях до наказу МВС України від 14 

лютого 2008 року № 62, яким затверджено Положення про вищі навчальні 

заклади МВС [23]. 

Сьогодні існує проект наказу про вищі навчальні заклади системи МВС 

України, який, на жаль, не відрізняється новаціями і практично повністю 

повторює чинний документ. 

Також, судячи з положень наказу МВС України від 25 листопада 2016 

р. «Про затвердження Концепції реформування освіти в Міністерстві 

внутрішніх справ», можна вести мову про подальше перебування ВНЗСУН, 

які здійснюють підготовку поліцейських, у сфері впливу МВС [27]. Але що 

собою являють «специфічні умови навчання» та які заклади утворюють їх 

систему, там також не зазначено. 

Акцентує на згаданих проблемах В.А. Глуховеря, вказуючи, що одним 

з основних питань оптимізації системи МВС України та освітянського 

простору у сфері професійної діяльності є визначення статусу ВНЗ МВС 

України як ВНЗ зі специфічними умовами навчання, які здійснюють 

підготовку поліцейських, та його належна нормативно-правова регламентація 

[24, с. 114]. 
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Таким чином, незважаючи на визначений Концепцією розвитку 

відомчої освіти курс на збереження системи ВНЗСУН в складі МВС України, 

лишається невизначеність в їхньому правовому статусі, зокрема у частині 

підготовки цивільних фахівців для Національної поліції та сутності 

специфічних умов як таких. 

Вважаємо, що розв’язанню даної проблеми сприятиме чітке 

закріплення адміністративно-правового статусу ВНЗСУН в межах окремого 

нормативно-правового акта. Також ми переконані у доцільності передачі 

ВНЗСУН до системи Національної поліції, що дозволить більш тісно 

поєднати теоретичну підготовку з практикою поліцейської діяльності. 

Зауважимо, що у зарубіжному законодавстві існують різні позиції щодо 

віднесення вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку 

поліцейських кадрів, як до складу МВС (Молдова), так і до складу 

поліцейських структур (Словенія). 

Інший цікавий момент випливає з першого та стосується невизначеного 

статусу осіб, які займають посади в установах, що належать до сфери 

управління МВС України, а саме у ВНЗСУН, які здійснюють підготовку 

поліцейських. 

Нагадаємо, що згідно з Указом Президента України від 9 грудня 2015 

№ 691/2015 «Про перелік посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в 

державних органах, установах та організаціях» та відповідно до ч. 1 ст. 71 

«Відрядження поліцейських до державних (міждержавних) органів, установ 

та організацій із залишенням на службі в поліції» Президентом затверджено 

відповідний перелік, до складу якого, серед іншого, віднесено посади 

постійного складу навчальних закладів [52]. Дивним виглядає те, що за 

частиною 2 статті 14 «Центральний орган управління поліції» Закону 

України «Про Національну поліцію» штатний розпис (штат) поліції 

затверджує керівник поліції [19]. Отже, і науково-педагогічний та 

адміністративно-командний склад таких ВНЗСУН, який має спеціальні 

звання, має бути віднесений до поліцейських, що перебувають у відряджені в 
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таких закладах або установах. А кількість атестованих поліцейських у 

відрядженні і має визначатися головою Національної поліції. 

У свою чергу, статтею 71 «Відрядження поліцейських до державних 

(міждержавних) органів, установ та організацій із залишенням на службі в 

поліції» закріплено, що поліцейські за їхньою згодою можуть бути 

відряджені до органів державної влади, установ та організацій із залишенням 

на службі в поліції, але зі звільненням із займаної посади з подальшим 

призначенням на посади відповідно до переліку посад, які можуть бути 

заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях, що 

затверджується Президентом України. У разі потреби в поліцейських для 

заміщення вакантних посад у державних органах, установах та організаціях 

керівники таких органів державної влади, установ та організацій надсилають 

до поліції письмовий запит про основні характеристики зазначених посад та 

професійні, освітні і кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати 

поліцейські для зайняття таких посад [19]. 

Відповідно до Положення про МВС України міністр внутрішніх справ 

переважно взаємодіє з Кабінетом Міністрів України [22]. 

З цього випливає, що в разі необхідності Міністр внутрішніх справ 

узгоджує службові питання через Кабінет Міністрів України. Це логічно 

підтверджується і Положеннями з питань поліцейської діяльності (зокрема і з 

кадрових питань), затвердженими Кабінетом Міністрів і перерахованими 

нами вище. Але навіщо включати до кола суб’єктів Президента України, ще 

й у кадрових поліцейських питаннях? Отже, якщо повноваження Президента 

України не пов’язані ані з призначенням Міністра внутрішніх справ, ані з 

визначенням штату поліції та затвердженням Положень про діяльність 

Національної поліції, чому саме президентським Указом було визначено 

перелік посад, які можуть бути заміщені поліцейськими? 

Таким чином, наявною є певна організаційна невизначеність 

постійного атестованого складу таких ВНЗСУН, яка полягає в тому, що 

особи, якими здійснюється підготовка кадрів для Національної поліції у 
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ВНЗСУН, можуть бути як з числа відряджених поліцейських, так і 

вільнонайманих працівників (викладачів за контрактом). 

Відповідно, певна посада, що сьогодні заміщена відрядженим на неї 

поліцейським, завтра може бути зайнята цивільним фахівцем. На практиці 

постійний науково-педагогічний склад ВНЗСУН, які здійснюють підготовку 

поліцейських, продовжує виконувати свої обов’язки як поліцейські, при тому 

що більшість з таких осіб не пройшла обов’язкову і передбачену 

законодавством процедуру переатестації. До того ж в межах дослідження ми 

зверталися до працівників кадрового забезпечення окремих ГУНП в областях 

із питанням, звідки саме відряджений конкретний викладач (поліцейський), 

на що так і не знайшли належної відповіді. Все перераховане переконливо 

свідчить про більш ніж дворічний «правовий вакуум» у прийнятті рішення з 

цього питання. 

Наступною прогалиною у підзаконному нормативно-правовому масиві 

з досліджуваної проблеми є розпорошеність системи підготовки кадрів для 

Національної поліції та застарілість форм і методів її організації. 

Розкриваючи сутність питання, зазначимо, що поряд з системою ВНЗСУН, 

які здійснюють підготовку поліцейських та віднесені до сфери управління 

МВС, що розглядалося нами вище, в складі вже Національної поліції діють 

державні установи: Волинський, Маріупольський, Житомирський, 

Запорізький, Вишгородський, Київський, Одеський, Чернівецький навчальні 

центри підготовки поліцейських та Центр обслуговування Національної 

поліції України. 

Зауважимо, що відповідно до ст. 73 Закону України «Про Національну 

поліцію» та Наказу МВС України від 16.02.2016 № 105 «Про затвердження 

Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських, 

яких вперше прийнято на службу в поліції», професійна підготовка 

проводиться на базі вищих навчальних закладів МВС із специфічними 

умовами навчання та установ (закладів) Національної поліції, що діють для 

забезпечення організації відповідної спеціальної підготовки поліцейських, 
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уперше прийнятих на службу в поліції, а також підвищення кваліфікації і 

перепідготовки молодшого складу поліції, проведення окремих видів 

службової підготовки поліцейських (пункт 3) [53]. 

Вбачається, що державні установи «Навчальний центр підготовки 

поліцейських» підпорядковуються ВНЗСУН та є їх структурними 

навчальними підрозділами без статусу окремої юридичної особи, з 

дотриманням принципу регіонального розташування 

(http://dduvs.in.ua/struktura-universitetu/akademiya-politsiyi). З іншого боку, 

установи насправді мають статус окремої юридичної особи та їх засновником 

виступає Національна поліція, що легко перевірити за кодом ЄДРПОУ на 

сайті Міністерства юстиції (наприклад – 

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch). 

Першочергово такі центри мали бути окремими і незалежними 

установами. Сьогодні ж ми бачимо їх фактичне їх перетворення на 

підрозділи ВНЗСУН. Наприклад, у 2017 році в рамках реалізації Концепції 

реформування освіти в МВС України на базі Державної установи 

«Запорізький навчальний центр підготовки поліцейських», згідно з наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 31.03.2017 № 283 «Про 

організаційно-штатні зміни у вищих навчальних закладах МВС», був 

створений Запорізький центр первинної професійної підготовки «Академія 

поліції» (м. Запоріжжя), який став відокремленим структурним підрозділом 

Дніпропетровського державного університету. Виникає інше питання: якщо 

вищий навчальний заклад належить до сфери управління МВС України, як 

його структурним підрозділом стає заклад, що утворено в структурі 

Національної поліції, до того ж що у системі поліції таких закладів не 

передбачено? Тут має місце певна невідповідність між нормативно-правовим 

регулюванням і реальним станом справ. 

Внаслідок наявності двох типів закладів, що забезпечують підготовку 

поліцейських кадрів, може виникнути внутрішня конкуренція, коли заклади 

різної організаційної належності будуть намагатися збільшити потік осіб, які 
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направляються на первинну професійну підготовку або підвищення 

кваліфікації чи перепідготовку. Знову ж таки, відсутність єдиного центру 

ускладнює організацію управління підготовкою поліцейських кадрів в 

єдиному форматі.  

До того ж сама система підготовки поліцейських кадрів містить безліч 

застарілих норм, що регламентують особливості казарменого режиму, 

організації добових нарядів і, найважливіше, стройової підготовки. Складно 

не погодитись із думкою, що майбутньому поліцейському важливіше 

отримати більше годин практичних занять з тактичної підготовки або 

адміністративної діяльності, а не вдосконалювати майстерність крокування 

на плацу в складі взводу або курсу. Цивільні фахівці, підготовка яких 

важлива і необхідна у зв’язку із демілітаризацією відомства, взагалі 

випадають з поля зору, адже поліція отримує саме атестовані поліцейські 

кадри, а МВС як суб’єкт управління не розробляє належним чином засади 

підготовки фахівців з числа цивільних осіб. 

В цьому контексті слід згадати систему підготовки поліцейських в 

США. Поліція США, як правило, власної бази підготовки кадрів не має, та 

намагається передусім рекрутувати фахівців, які отримали відповідну освіту 

в коледжах або університетах. Широку мережу поліцейських академій у ролі 

такої бази розглядати не можна, оскільки структурно вони не входять до 

поліцейського департаменту, є організаційно та фінансово самостійними, 

будучи всього лише своєрідними центрами первинної підготовки цивільних 

фахівців з тим, щоб вони могли отримати ліцензію на право здійснення 

поліцейської діяльності. Головна проблема здійснення управління 

підготовкою кадрів у США полягає в децентралізованій системі та існуванні 

багатьох юрисдикцій: муніципальної; окружної; штату; федеральної. У 

зв’язку з цим навчальні заклади знаходяться під управлінням відповідних 

органів, орієнтованих на обслуговування певних територій [62]. 

Звісно, в Україні можливий і такий сценарій, за яким підготовка кадрів 

для Національної поліції у ВНЗСУН отримає максимальну автономію. Проте 
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вважаємо, що найбільш перспективним і здатним вирішити досліджувану 

проблему шляхом для України є перейняття досвіду держав – учасниць 

Європейського Союзу (наприклад, Польщі, Румунії) щодо освіти 

поліцейських. Близькість географічних, політичних та економічних факторів 

стимулюватиме реальні зміни та дозволить вийти на новий організаційний 

рівень підготовки кадрів для Національної поліції, поступово наближуючи 

національне поліцейське законодавство до стандартів, прийнятих у ЄС. 

Як можна побачити, правова регламентація підготовки кадрів для 

Національної поліції у ВНЗСУН чітко репрезентує найбільш тісний зв’язок із 

МВС України, зокрема щодо штатних і організаційних питань. 

Проведений аналіз наведеного правового масиву дає підстави 

стверджувати, що у зазначених джерелах зосереджено норми, які визначають 

загальні положення функціонування Національної поліції України як 

центрального органу виконавчої влади без детального урахування специфіки 

підготовки кадрів для задоволення її потреб у ВНЗСУН. Також недостатньо 

конкретизовано чинну систему і специфіку роботи таких закладів вищої 

освіти. 

Особливе місце у правовій регламентації підготовки кадрів для 

Національної поліції у ВНЗСУН займають відомчі нормативно-правові акти. 

В ході їх аналізу ми умовно визначили три групи: а) відомчі, що 

приймаються МВС України; б) відомчі, що приймаються МОН України; 

в) відомчі, що приймаються апаратом Національної поліції України. 

Підсумовуючи викладене, зупинимось на таких положеннях: 1) правова 

основа діяльності Національної поліції України репрезентована сучасним 

нормативно-правовим масивом, в той же час питання діяльності ВНЗСУН 

визначені у ньому недостатньо повно; 2) нині система підготовки кадрів для 

Національної поліції у ВНЗСУН перебуває на етапі становлення і 

оптимізації, а відтак масив чинних нормативних актів, що має складати її 

основу, є недостатньо ефективним, що обумовлено невизначеністю 

подальших дій, перебуванням регулятивних актів на стадії прийняття та 
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громадського обговорення; 3) сама система підготовки кадрів для 

Національної поліції України є застарілою, адже фактично було залишено 

міліцейську «систему» із невеликими нововведеннями. 

Відповідно до розставлених на початку підрозділу акцентів можна 

вести мову про те, що спеціальна нормативно-правова база, якою визначено 

діяльність ВНЗСУН щодо підготовки кадрів для Національної поліції, 

характеризується нестабільністю (частими змінами і доповненнями, які було 

розглянуто в змісті попереднього підрозділу) та відсутністю єдиного 

джерела, яке б вичерпно окреслило специфіку функціонування ВНЗСУН 

щодо підготовки кадрів для Національної поліції, їх систему та особливості 

навчання. 

У масиві правових норм, які регламентують підготовку кадрів для 

Національної поліції у ВНЗСУН, адміністративні норми відіграють ключову 

роль, так як саме за їх допомогою врегульовано окремі складові добору і 

підготовки поліцейських кадрів. Додатково це підтверджується суттєвою 

кількістю підзаконних нормативно-правових актів, що присвячені деталізації 

законодавчих положень з досліджуваної проблематики. 

Ми наголошуємо на важливості системного підходу до реформування 

підготовки кадрів для Національної поліції у ВНЗСУН. Удосконалення 

національного законодавства має поліпшити рівень деталізації підготовки 

професійних кадрів на всіх етапах і рівнях, підвищити якісний склад кадрів 

Національної поліції та авторитет служби у цілому. Вироблення єдиної 

Концепції повинно поєднувати освітні новації в сукупності із ефективним 

галузевим адмініструванням, що дозволить побудувати високоорганізовану 

поліцейську систему із професійно підготовленим кадрами європейського 

рівня. 
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1.3. Суб’єкти владних повноважень у сфері підготовки кадрів для 

Національної поліції вищими навчальними закладами із специфічними 

умовами навчання 

 

У попередніх підрозділах дослідження нами було визначено роль 

вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, які 

здійснюють підготовку кадрів для Національної поліції у системі вищої 

освіти України, та правову основу їхньої діяльності. Далі вбачається за 

необхідне окреслити коло суб’єктів, що здійснюють ключовий 

адмініструючий вплив у досліджуваному напрямку. Таким чином, метою 

даного підрозділу є визначення кола суб’єктів владних повноважень у сфері 

підготовки кадрів для Національної поліції ВНЗСУН та характеристика їх 

владного впливу на підготовку професійних кадрів для задоволення потреб 

Національної поліції. Досягненню поставленої мети сприятиме вирішення 

проміжних завдань, якими є: 1) визначення поняття «суб’єкт владних 

повноважень» в теорії адміністративного права; 2) проведення класифікації 

суб’єктів владних повноважень у сфері підготовки кадрів для Національної 

поліції; 3) визначення основних суб’єктів та їх повноважень у сфері 

підготовки кадрів для Національної поліції ВНЗСУН. 

Отже, для проведення всебічної характеристики суб’єктів владних 

повноважень у сфері підготовки кадрів для Національної поліції необхідно, 

насамперед, дослідити зміст категорії «суб’єкт права». 

Так, у загальній теорії права суб’єктом права визнається учасник 

суспільних відносин, який наділений правами й обов’язками та володіє двома 

ознаками: соціальною (участь у суспільних відносинах як відокремленого, 

спроможного виробляти і здійснювати єдину волю персоніфікованого 

суб’єкта) і юридичною (визнання правовими нормами його спроможності 

бути носієм прав і обов’язків, брати участь у правовідносинах) [63, с. 48].  

В теорії вітчизняного адміністративного права суб’єкти визначаються 
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як учасники суспільних відносин, які мають суб’єктивні права та виконують 

юридичні (суб’єктивні) обов’язки, встановлені адміністративно-правовими 

нормами [64, с. 46]. 

Як слушно уточнює Т.О. Коломоєць, суб’єктом адміністративного 

права є юридична чи фізична особа, що є носієм прав і обов’язків у сфері 

державного управління, передбачених адміністративно-правовими нормами, 

та має здатність надані права реалізовувати, а покладені обов’язки – 

виконувати. Обов’язковою умовою визнання особи (юридичної чи фізичної) 

суб’єктом адміністративного права є наявність у неї елементів 

адміністративної правосуб’єктності. Переважна більшість джерел вказує на 

виділення таких елементів правосуб’єктності, як правоздатність та 

дієздатність [65, с. 146]. 

У свою чергу, С.М. Алфьоров визначає суб’єктивні права у сфері 

державного управління як надану і гарантовану державою, а також 

закріплену в адміністративно-правових нормах міру можливої (дозволеної) 

поведінки у правовідносинах, яка забезпечена обов’язком іншого суб’єкта 

правовідносин [66, с. 28]. 

Згаданий вище фахівець разом із співавторами навчального посібника з 

адміністративного права наголошує, що суб’єктивні права реалізуються у 

такому: а) особі, яка наділена адміністративною правосуб’єктністю, надано 

можливість певної поведінки для задоволення її публічно-владних потреб і 

вирішення завдань, які стоять перед нею; б) поведінка реалізується у 

правовідносинах; в) поведінка здійснюється у певних межах, і порушення 

цих меж є зловживання правом; г) реалізація прав забезпечується примусом з 

боку держави; д) права існують лише у кореспондуванні з юридичними 

обов’язками іншого суб’єкта правовідносин. У свою чергу, суб’єктивні 

адміністративно-правові обов’язки знаходять прояв у такому: а) забезпечення 

необхідної, належної поведінки особи, яка є право- та дієздатною, в інтересах 

інших учасників правовідносин; б) обов’язки існують у зв’язку із 

суб’єктивними правами у сфері публічного управління; в) реалізація 
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забезпечується державним примусом; г) обов’язки повинні мати свої межі і 

міру [66, с. 28]. 

Як випливає з наведеного, суб’єктивні права і обов’язки поєднані між 

собою. При цьому права реалізуються їх носієм для задоволення власних 

потреб, а обов’язки покладаються в інтересах інших учасників 

правовідносин. Для прикладу право на освіту реалізується громадянином у 

власних інтересах, тоді як забезпечення даного права покладається на заклад 

вищої освіти, посадові особи якого виконують професійні обов’язки, 

задовольняючи право такого громадянина. 

Цікавою є думка В.С. Шевченка, що суб’єкти владних повноважень 

характеризуються такими ознаками: 1) формуються державою або 

безпосередньо народом (наприклад, вибори Президента України) відповідно 

до закону та функціонують на його основі; 2) передбачені Конституцією або 

законами України завдання та функції цих суб’єктів здійснюються від імені 

держави або певної верстви суспільства; 3) державно-владні (управлінські) 

повноваження здійснюються через видання нормативно-правових актів, 

здійснення контролю за точним і неухильним виконанням вимог цих актів, 

забезпечення та захист цих вимог від порушень шляхом застосування заходів 

виховання, переконання, стимулювання, державного примусу – у разі 

необхідності; 4) утворені зі службовців, які обіймають посади; 5) як правило, 

суб’єкт владних повноважень має відповідну матеріальну базу – майно, що 

знаходиться в оперативному управлінні, власний рахунок у банку, відповідне 

джерело фінансування; 6) суб’єкт владних повноважень має чітко визначений 

територіальний масштаб діяльності, систему службової підпорядкованості, у 

його межах запроваджено сувору службову дисципліну [67, с. 2]. 

Під «суб’єктом владних повноважень» В.М. Бевзенко розуміє 

уповноважений державою суб’єкт (політичного діяча, орган, посадову чи 

службову особу, підприємство, установу, організацію тощо), який на основі 

та відповідно до чинного законодавства здійснює управлінський чи 

регулятивний вплив як на суспільство в цілому, так і на його окремі елементи 
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(групи, інститути тощо) [68, с.75]. 

На думку Ю.М. Ільницької, суб’єкт владних повноважень – це органи 

державної влади, орган місцевого самоврядування, що здійснюють владні, 

управлінські функції на основі чинного законодавства, в рамках їх 

повноважень для забезпечення реалізації політики держави та захисту прав і 

інтересів людини і громадянина [69, с. 329]. 

У свою чергу, С.Г. Стеценко підкреслює важливість розгляду органів 

виконавчої влади як суб’єктів адміністративного права, що пояснюється, 

насамперед, їхнім першочерговим призначенням – реалізацією положень 

законів щодо державного управління в різних сферах суспільного життя. Слід 

зазначити, що однією з особливостей адміністративно-правових відносин є те, 

що одна зі сторін обов’язково виступає від імені держави, в такий спосіб 

реалізуючи публічний інтерес. Найчастіше вказаною стороною виступає саме 

орган виконавчої влади. Крім того, специфіка діяльності органів виконавчої 

влади полягає в тому, що вона фактично є управлінською, виконавчо-

розпорядчою [70, с. 106].  

Посилаючись на законодавця (Кодекс адміністративного судочинства 

України), зазначимо, що суб’єкт владних повноважень визначається як орган 

державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи 

службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських 

функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих 

повноважень [71]. 

Звідси випливає, що до кола суб’єктів владних повноважень у сфері 

підготовки кадрів для Національної поліції ВНЗСУН доцільно включати не 

лише органи влади (їх посадових осіб), а й інших суб’єктів при здійсненні 

ними владних управлінських функцій на основі законодавства, зокрема 

реалізації делегованих повноважень. 

В цьому контексті ми поділяємо позицію М.В. Джафарової та 

О.Є. Міщенко щодо рис, які характеризують досліджувану категорію: 

1) делегуватися можуть тільки окремі повноваження, що складають частину 
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компетенції відповідного органу публічної влади; 2) після делегування 

повноважень компетенція органу, що їх делегує, не змінюється; 

3) компетенція органу, якому делегуються ці повноваження, тимчасово 

розширюється; 4) акт делегування обов’язково повинен виходити від органу, 

що делегує повноваження; 5) у випадку делегування здійснюється 

поширення компетенції делегуючого органу за рахунок наділення 

делегованими повноваженнями об’єкта делегування повноважень; 

6) повноваження, що делегуються, можуть бути в будь-який час відізвані 

делегуючим органом; 7) якщо повноваження делегуються на певний час, то 

припинення делегування не передбачає видання юридичного акта, в якому ці 

повноваження відзиваються; 8) переделегування (субделегування) 

повноважень не допускається, бо це суперечить цілям і наміром органу, який 

делегує повноваження; 9) делегування повноважень має базуватися на 

вільному волевиявленні суб’єктів делегування; 10) делегування повноважень 

повинно обов’язково супроводжуватись актом делегування повноважень; 

11) делегування повноважень має передачею фінансових та/або матеріальних 

ресурсів для забезпечення належної реалізації делегованим суб’єктом 

делегованих повноважень; 12) делегований суб’єкт несе юридичну 

відповідальність за належне виконання делегованих повноважень [72, с. 33]. 

Таким чином, під суб’єктом владних повноважень пропонується 

розуміти органи публічного адміністрування (державної влади та місцевого 

самоврядування), інші суб’єкти, наділені владними (делегованими) 

повноваженнями, що на основі та в межах передбачених законодавством 

повноважень здійснюють адмініструючий вплив для забезпечення реалізації 

державної політики у різних сферах суспільного життя. 

Що стосується підготовки кадрів для Національної поліції, то суб’єкти 

владних повноважень, які мають місце у цій сфері, відрізняються не своєю 

природою, а саме обсягом та інструментарієм відповідного впливу. 

Другим завданням було визначено проведення класифікації суб’єктів 

владних повноважень у сфері підготовки кадрів для Національної поліції.  
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Так, Є.О. Яковенко наводить класифікацію суб’єктів владних 

повноважень, спираючись на визначення даного поняття, закріплене у 

Кодексі адміністративного судочинства України: 1) органи державної влади 

як суб’єкти владних повноважень; 2) органи місцевого самоврядування як 

суб’єкти владних повноважень; 3) посадові і службові особи органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування як суб’єкти владних 

повноважень [73, с. 175]. 

У свою чергу, М.Й. Вільгушинський пропонує доповнити передбачену 

Кодексом адміністративного судочинства України категорію «суб’єкт 

владних повноважень» суб’єктами, які хоча і не здійснюють владні 

управлінські функції, однак реалізують публічні повноваження та функції: до 

переліку суб’єктів владних повноважень, у розумінні Кодексу 

адміністративного судочинства України, віднести також Генеральну 

прокуратуру України, національні комісії, які здійснюють регуляторну 

діяльність, Державну судову адміністрацію України, Національну школу 

суддів України; поняття «суб’єкт владних повноважень», передбачене п. 7 ч. 

1 ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства України, доповнити 

вказаними щойно суб’єктами владних повноважень й суб’єктом публічної 

адміністрації в особі Національної школи суддів України [74, с. 8]. 

Відштовхуючись від наведеного, пропонуємо розглядати суб’єктів 

владних повноважень у сфері підготовки кадрів для Національної поліції 

ВНЗСУН, поділяючи їх відповідно до законодавчого визначення поняття, 

закріпленого у КАСУ. 

Щодо інших критеріїв для класифікації, їх може бути визначено 

надзвичайно багато. Наприклад, за типом суб’єкти владних повноважень 

можуть бути поділені на державні та муніципальні або на колегіальні та 

одноособові. За сферою поширення владного впливу: на загальнодержавні і 

функціональні (галузеві). За терміном існування: на постійно існуючі та 

тимчасові тощо. 

Керуючись тим, що у сучасній системі вищої освіти України ВНЗСУН, 
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які здійснюють підготовку поліцейських, фактично перебувають у 

потрійному підпорядкуванні, нами пропонується класифікувати відповідних 

суб’єктів за векторами впливу на: а) освітньо-науковий, який включає 

систему суб’єктів владних повноважень, що опікуються напрямками освіти і 

науки; б) правоохоронний, що об’єднує суб’єктів, які входять до 

правоохоронного блоку. 

Переходячи до детального розгляду суб’єктного складу, зазначимо, що 

статтею 12 Закону України «Про вищу освіту» [7] закріплено, що управління 

у сфері вищої освіти у межах своїх повноважень здійснюється: 1) Кабінетом 

Міністрів України; 2) центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і 

науки; 3) галузевими державними органами, до сфери управління яких 

належать вищі навчальні заклади; 4) органами влади Автономної Республіки 

Крим, органами місцевого самоврядування, до сфери управління яких 

належать вищі навчальні заклади; 5) Національною академією наук України 

та національними галузевими академіями наук; 6) засновниками вищих 

навчальних закладів; 7) органами громадського самоврядування у сфері 

вищої освіти і науки; 8) Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти [7]. 

Як можна побачити, разом з Міністерством освіти і науки України 

управління у сфері вищої освіти у межах своїх повноважень здійснюється 

галузевими державними органами, до сфери управління яких належать вищі 

навчальні заклади. 

Для вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які 

здійснюють підготовку кадрів для Національної поліції, таким суб’єктом 

виступає Міністерство внутрішніх справ України. Разом із тим Закон України 

«Про вищу освіту» у статті 1 розрізняє суб’єктів, для задоволення потреб 

яких здійснюється підготовка кадрів (МВС України та Національна поліція). 

Це наводить на думку, що атестовані поліцейські могли б готуватися для 

потреб Національної поліції, тоді як цивільні спеціалісти – для МВС України 

в цілому. 
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Проведений аналіз положень про Національну поліцію України та про 

МВС України дає можливість дійти висновку, що саме МВС України, поряд 

із МОН, виступає ключовим суб’єктом щодо функціонування вищих 

навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють 

підготовку кадрів для Національної поліції, тоді як Національна поліція 

наділена лише частковими повноваженнями. 

Звичайно, можна вважати МВС України розпорядником, а Національну 

поліцію – фактичним замовником послуг, але ж чи не було б простіше 

передати всю систему таких закладів, які фактично орієнтовані на підготовку 

поліцейських, до відання Національної поліції? 

Таким чином, сьогодні для ВНЗУСУН характерним є потрійне 

підпорядкування (МОН України, Національна поліція, МВС України), що 

здійснюється в межах владного впливу перелічених суб’єктів за двома 

векторами (напрямками): освітньо-науковим та правоохоронним. 

Варто звернути увагу на тезу Ю.М. Фролова, який, аналізуючи 

адміністративно-правові відносини за участю вищих навчальних закладів, 

зазначає, що кожен ВНЗ може бути розглянутий і як суб’єкт, і як об’єкт 

державного управління. Суб’єктом адміністративно-правових відносин 

вищий навчальний заклад є щодо свого складу та підпорядкованих йому 

структурних органів (підрозділів, служб). Об’єктом управління ВНЗ виступає 

відносно відповідних органів виконавчої влади, зокрема таких, як 

Міністерство освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої 

влади, а також щодо муніципальних органів влади та ін. [75, с. 570]. 

Фахівець наголошує, що підхід до розгляду вищих навчальних закладів 

як суб’єктів адміністративних правовідносин передбачає, що при реалізації 

своїх повноважень вони стають учасниками процесів управлінських відносин 

з державними структурами. Наявність в адміністративних правовідносинах 

органу державного управління (або, у певних випадках, відповідних 

організацій, на яких державою покладено виконання тієї або іншої державної 

функції) є обов’язковою, адже сама природа державно-управлінської 
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діяльності, як і будь-якого іншого виду соціального управління, зумовлює 

необхідність виділення суб’єкта управління, тобто тієї сторони 

управлінських відносин, що регулюються адміністративно-правовими 

нормами, в якій концентрується влада і яка в межах своєї компетенції 

зобов’язана реалізовувати державно-владні повноваження з метою захисту 

публічних (державних, суспільних) інтересів, конституційних прав і свобод 

громадян [75, с. 571]. 

В межах нашого дослідження найбільша концентрація управлінських 

повноважень зосереджена у МВС України, чиї нормативні акти часто не 

кореспондуються із документами вищої юридичної сили, виданими іншими 

суб’єктами у цій сфері. 

Визначивши основних суб’єктів у сфері підготовки кадрів для 

Національної поліції ВНЗСУН, доцільно перейти до детального  розгляду їх 

повноважень. Зазначене питання вбачаємо за доцільне розглянути виходячи 

із вказаних вище векторів (напрямків). 

Освітньо-науковий вектор. Нагадаємо, що за Законом України «Про 

вищу освіту» від 01.07.2014 державну політику у сфері вищої освіти визначає 

Верховна Рада України, а реалізують – Кабінет Міністрів України та 

центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки (ст. 3) [7], тобто 

Міністерство освіти і науки України. 

Як слушно зазначає В.М. Савіщенко, адміністрування галузі освіти 

здійснюється через: 1) визначений центральний орган виконавчої влади 

(Міністерство освіти і науки України), який здійснює ліцензування та 

акредитацію навчальних закладів, формує та забезпечує функціонування 

системи атестації педагогічних кадрів; 2) створені органи, які є публічною 

адміністрацією для здійснення контрольної діяльності у сфері освіти; 

3) передбачений законодавством обов’язок органів виконавчої влади 

реагувати на звернення громадян з метою правової охорони і захисту їхніх 

прав; 4) вжиття спеціалізованого судового захисту в порядку 

адміністративного судочинства; 5) притягнення посадових осіб державних 
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органів, застосування заходів адміністративної відповідальності до органів, 

посадових осіб та/або громадян, які своїми протиправними діями порушують 

встановлений порядок управління [6, с. 402-403]. 

Акцентуємо, що статтею 13 Закону України «Про вищу освіту» 

закріплено повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері 

освіти і науки (тобто МОН), інших органів, до сфери управління яких 

належать вищі навчальні заклади (в нашому випадку – МВС). 

Так, МОН України відповідно до Закону має такі повноваження: 

1) розробляє стратегію та програми розвитку вищої освіти і подає їх на 

затвердження Кабінету Міністрів України; 2) бере участь у формуванні та 

реалізації державної політики у сфері вищої освіти, науки, підготовки 

фахівців з вищою освітою; 3) систематично відстежує та аналізує потреби 

вітчизняного ринку праці, вносить пропозиції щодо обсягів і напрямів 

державної підтримки підготовки фахівців з вищою освітою; 4) провадить 

аналітично-прогностичну діяльність у сфері вищої освіти, визначає тенденції 

її розвитку, вплив демографічної, етнічної, соціально-економічної ситуації, 

інфраструктури виробничої та невиробничої сфери, формує стратегічні 

напрями розвитку вищої освіти з урахуванням науково-технічного прогресу 

та інших факторів, узагальнює світовий і вітчизняний досвід розвитку вищої 

освіти; 5) здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до 

його компетенції; 6) забезпечує функціонування Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти; 7) формує перелік галузей знань і перелік 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

зокрема за поданням Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, та подає їх на затвердження Кабінету Міністрів України; 

8) затверджує форми документів про вищу освіту (наукові ступені) 

державного зразка; 9) видає ліцензії на освітню діяльність на підставі 

позитивного експертного висновку Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти, а також переоформляє та анулює їх; 10) формує 

пропозиції і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою 
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освітою у порядку, встановленому законодавством; 11) сприяє 

працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів; 12) затверджує 

перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з 

урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників; 13) за 

дорученням і в межах, встановлених Кабінетом Міністрів України, реалізує 

права і обов’язки уповноваженого органу стосовно заснованих державою 

вищих навчальних закладів; 14) встановлює порядок атестації педагогічних 

працівників вищих навчальних закладів для присвоєння їм кваліфікаційних 

категорій і педагогічних звань у порядку, встановленому законодавством; 

15) утворює атестаційну колегію, яка на принципах прозорості та відкритості 

затверджує рішення вчених рад вищих навчальних закладів (наукових 

установ) про присвоєння науковим і науково-педагогічним працівникам 

вчених звань старшого дослідника, доцента та професора, організовує її 

роботу, розглядає питання про позбавлення зазначених звань, оформлює та 

видає відповідні атестати, а також розглядає апеляції на рішення атестаційної 

колегії; 16) розробляє та затверджує стандарти вищої освіти та стандарти 

освітньої діяльності за погодженням із Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти, оприлюднює їх на своєму офіційному веб-

сайті; 17) затверджує за погодженням із Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти порядок визнання здобутих в іноземних 

вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти та наукових ступенів і 

проводить процедуру їх визнання, крім випадків, передбачених цим Законом; 

18) за поданням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

схвалює порядок присудження наукових ступенів спеціалізованими вченими 

радами вищих навчальних закладів (наукових установ) та подає його на 

затвердження Кабінету Міністрів України; 19) встановлює порядок 

присвоєння вищими навчальними закладами та науковими установами 

вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також порядок 

позбавлення вчених звань; 20) видає нормативно-правові акти з питань вищої 

освіти у випадках, передбачених цим Законом; 21) за поданням 
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Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти затверджує 

положення про акредитацію освітніх програм; 22) розробляє порядок 

проведення ліцензійної експертизи та подає його на затвердження Кабінету 

Міністрів України; 23) розробляє положення про порядок реалізації права на 

академічну мобільність та подає його на затвердження Кабінету Міністрів 

України; 24) визначає нормативи матеріально-технічного і фінансового 

забезпечення вищих навчальних закладів у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України; 24-1) оприлюднює перелік вищих навчальних 

закладів, розташованих на території Луганської та Донецької областей 

(де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації), 

та вищих навчальних закладів, евакуйованих з території проведення 

антитерористичної операції (на період її проведення), території населених 

пунктів на лінії зіткнення і тимчасово окупованої території; 25) здійснює 

інші повноваження відповідно до законодавства [7]. 

Частиною 2 згаданої статті закріплено повноваження державних 

органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади 

(в нашому випадку таким суб’єктом є МВС України): 1) беруть участь у 

реалізації державної політики у сфері вищої освіти, науки, професійної 

підготовки фахівців, у ліцензуванні освітньої діяльності, що провадиться 

вищими навчальними закладами; 2) формують пропозиції і розміщують 

державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у порядку, 

встановленому законодавством; 3) беруть участь у визначенні нормативів 

матеріально-технічного і фінансового забезпечення вищих навчальних 

закладів; 4) сприяють працевлаштуванню випускників вищих навчальних 

закладів, що належать до сфери їх управління, здійснюють розподіл 

випускників вищих військових навчальних закладів (вищих навчальних 

закладів із специфічними умовами навчання) для подальшого проходження 

служби та надають випускникам інших вищих навчальних закладів 

інформацію про наявність вакансій у складі юридичних осіб незалежно від 

форми власності та підпорядкування для можливого працевлаштування; 
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5) аналізують якість освітньої діяльності вищих навчальних закладів, що 

належать до сфери їх управління; 6) безпосередньо або через уповноважений 

ними орган реалізують права та обов’язки засновника, передбачені цим та 

іншими законами України, стосовно вищих навчальних закладів, що 

належать до сфери їх управління; 7) здійснюють інші повноваження 

відповідно до законодавства [7]. 

У свою чергу, у частині 4 наведеної статті вказано, що державні 

органи, до сфери управління яких належать вищі військові навчальні заклади 

(вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання), військові 

навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, мають право своїми актами 

встановлювати особливі вимоги до: 1) управління відповідним вищим 

військовим навчальним закладом (вищим навчальним закладом зі 

специфічними умовами навчання), військовим навчальним підрозділом 

вищого навчального закладу; 2) діяльності та повноважень вченої ради; 

3) кандидатів на посади керівників відповідних вищих військових 

навчальних закладів (вищих навчальних закладів із специфічними умовами 

навчання), їх структурних підрозділів, військових навчальних підрозділів 

вищих навчальних закладів та порядку їх призначення; 4) практичної 

підготовки осіб, які навчаються у відповідних вищих військових навчальних 

закладах (вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання) чи 

військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів; 5) порядку 

заміщення вакантних посад командування і науково-педагогічних 

працівників; 6) реалізації прав і обов’язків наукових і науково-педагогічних 

працівників та осіб, які навчаються у вищих військових навчальних закладах 

(вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання) чи 

військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів; 7) порядку 

відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які 

навчаються у вищих військових навчальних закладах (вищих навчальних 

закладах із специфічними умовами навчання) чи військових навчальних 

підрозділах вищих навчальних закладів; 8) підготовки науково-педагогічних і 
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наукових кадрів у військових навчальних підрозділах вищих навчальних 

закладів в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі відповідних вищих 

навчальних закладів [7]. Законом наголошено, що акти, передбачені у 

пунктах 6 і 7 цієї частини, затверджуються за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, тобто МОН України. 

В цьому аспекті цікаво звернути увагу на зарубіжний досвід організації 

управління навчальними закладами, що здійснюють підготовку 

поліцейських. Наприклад, організацію та сферу діяльності Вищої Школи 

Поліції у м. Щитно (Республіка Польща) як вищої школи, а також процедуру 

призначення та відкликання ректора, призначення, обрання та відкликання 

проректорів регулює закон Республіки Польща «Право про вищу освіту» від 

27 липня 2005 року [21, с. 359].  

Національне законодавство «віддає» перевагу для призначення та 

звільнення з посад керівництва поліцейських ВНЗСУН органам, до 

управління яких віднесено такі навчальні заклади, а не до суб’єктів владних 

повноважень суто у освітній сфері. Тобто визначальною є складова 

«професійний поліцейський», а не «професійний освітянин», у чому, на нашу 

думку, і полягає одна з проблем відомчої освіти. 

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 16 жовтня 2014 року 

№ 630, МОН відповідно до покладених на нього завдань призначає на посаду 

та звільняє з посади керівників підпорядкованих йому вищих і професійно-

технічних навчальних закладів за результатами конкурсу (п. 53) [76]. Як 

випливає з наведеного, МОН позбавлений впливу на призначення та 

звільнення керівників ВНЗСУН, які здійснюють підготовку поліцейських, 

адже такі заклади належать до сфери управління МВС України. На противагу 

наведеному механізму призначення та відкликання ректорів або проректорів 

поліцейських навчальних закладів у Республіці Польща,  Міністр внутрішніх 

справ України, серед іншого, наділений повноваженнями призначати на 

посаду та звільняти з посади ректорів, перших проректорів та проректорів 
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вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління МВС, з 

урахуванням положень Закону України «Про вищу освіту» (п. 21) [22]. 

Звичайно, що зазначені норми в чомусь є подібними, проте вважаємо, 

що освітні завдання мають бути передані у відання Міністерства освіти і 

науки України, тоді як всі інші службові питання діяльності керівництва 

поліцейських ВНЗ мають вирішуватись Головою Національної поліції та 

державним секретарем Міністерства. Міністр є політичною фігурою, а отже 

організаційно-штатні питання ВНЗСУН мають вирішуватись на підставі 

затвердженого порядку конкурсу і лише в такий спосіб. «Сліпе» 

позаконкурсне призначення керівних кадрів суперечить як поліцейському 

законодавству, так і утворює корупційні ризики, коли вакантну посаду може 

зайняти не фахівець, який пройшов усі етапи відбору, переатестацію, 

конкурс, а «зручна» людина. 

В освітньо-науковій сфері можна виокремити ще одного суб’єкта, про 

якого згадується у Законі України «Про вищу освіту». Таким суб’єктом 

виступає Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. 

Діяльність даного агентства, поряд із Законом, врегульована Постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 року № 567 «Деякі питання 

діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» [77] 

та Постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 року № 531 

«Про внесення змін до Статуту Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти» [78]. 

Проаналізувавши вказані акти, ми дійшли висновку, що Агентство є 

постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим Законом України 

«Про вищу освіту» на реалізацію державної політики у сфері забезпечення 

якості вищої освіти. Так, становлять інтерес повноваження Агентства щодо 

оцінки якості освітньої діяльності, зокрема наукових здобутків, вищих 

навчальних закладів, за якими можуть складатися рейтинги вищих 

навчальних закладів та встановлення одного разу на сім років відповідності 

діяльності національного вищого навчального закладу критеріям, визначеним 
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Кабінетом Міністрів України, для підтвердження чи позбавлення його такого 

статусу. Тут необхідно вести мову про те, що ВНЗСУН відрізняються від 

звичайних вищих навчальних закладів, що обумовлює можливість і 

доцільність оцінки ефективності їх роботи та відповідності певним 

стандартам за окремими показниками якості освіти, у тому числі й з 

урахуванням специфічних умов навчання, що мають бути чітко визначені і 

закріплені у національному законодавстві. 

Що стосується правоохоронного вектору, то Національна поліція 

забезпечує організацію роботи з добору, вивчення та комплектування органів 

Національної поліції кваліфікованими кадрами (п. 45 ч. 3); бере участь у 

визначенні основних напрямів розвитку науки і освіти з питань діяльності 

Національної поліції, в організації та проведенні відповідних науково-

дослідних, дослідно-конструкторських, кримінологічних і соціологічних 

досліджень, а також у впровадженні їх результатів в освітній процес та 

практичну діяльність (п. 50 ч. 3) [20]. 

Також, за ст. 74 «Підготовка поліцейських у вищих навчальних 

закладах із специфічними умовами навчання» Закону України «Про 

Національну поліцію» від 2 липня 2015 р., до ВНЗСУН, які здійснюють 

підготовку поліцейських, можуть бути зараховані громадяни України, яким 

станом на 31 грудня року вступу виповниться 17 років. Підготовка фахівців 

за державним замовленням у ВНЗСУН, які здійснюють підготовку 

поліцейських, проводиться на підставі контракту про здобуття освіти, який 

укладається між навчальним закладом, відповідним органом поліції та 

особою, яка навчається. Розподіл випускників ВНЗСУН, які здійснюють 

підготовку поліцейських, які навчаються на денній формі навчання за 

державним замовленням, здійснюється комісіями з персонального розподілу 

з урахуванням інтересів служби відповідно до набутої випускником 

кваліфікації, спеціальності та спеціалізації [19]. 

Особи, які навчаються за державним замовленням у ВНЗСУН, які 

здійснюють підготовку поліцейських, у разі дострокового розірвання 
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контракту про здобуття освіти з будь-яких підстав, крім звільнення зі служби 

в поліції на підставі підпунктів 2, 4 частини першої ст. 77 Закону України 

«Про Національну поліцію», а також поліцейські, звільнені зі служби в 

поліції протягом трьох років після закінчення вищезазначених навчальних 

закладів з будь-яких підстав, крім звільнення зі служби в поліції на підставі 

підпунктів 2, 4 частини першої ст. 77 Закону України «Про Національну 

поліцію», відшкодовують МВС України витрати, пов’язані з їх утриманням у 

вищому навчальному закладі, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат, зазначених 

у частині четвертій цієї статті, таке відшкодування здійснюється в судовому 

порядку. Порядок добору, направлення та зарахування на навчання до вищих 

навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють 

підготовку поліцейських, встановлює Міністерство внутрішніх справ 

України [19]. 

Слід зауважити, що Національна поліція є розпорядником бюджетних 

коштів, юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням 

Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки 

в органах Казначейства. Підготовка кадрів у ВНЗСУН здійснюється для 

Національної поліції, а отже і кошти мають повертатися до Національної 

поліції, яка не отримала фахівця, підготовку якого замовляла. Натомість 

компенсаційні виплати надходять до МВС України, що є суб’єктом 

управління ВНЗСУН (власником), а не до безпосереднього замовника. 

Автори аналітичної доповіді про систему підготовки кадрів для сил 

безпеки України слушно зазначають, що функціонування навчальних 

закладів у структурі Національної поліції має й інші безперечні переваги: 

– по-перше, досягається взаємодія із замовниками (територіальними 

підрозділами), отримання від них фахової, з урахуванням інтересів практики, 

консультативної та експертної допомоги, наочних посібників та матеріалів 

для всіх видів занять, тренінгів і учінь, залучення висококваліфікованих 

фахівців у ролі викладачів, тренерів та інструкторів; 
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– по-друге, зберігається можливість потенційно впливати на резерв 

поповнення і при потребі завчасно маневрувати ним відповідно до кадрової 

ситуації; 

– по-третє, постійний і перемінний склад таких закладів є резервом, 

який у будь-який час готовий бути залучений до забезпечення публічного 

порядку під час будь-яких масових заходів та в екстремальних ситуаціях, а 

також при відпрацюваннях територій, проведенні масштабних операцій, 

зокрема оперативно-профілактичних та рятувального характеру [79]. 

Створення у Києві Академії поліції як «незалежного» відомчого 

навчального закладу лише підтверджує спроби пошуку альтернативного 

шляху якісної професійної освіти правоохоронців. 

Наступним і найголовнішим суб’єктом у правоохоронному векторі є 

МВС України. Згідно з Положенням МВС України наділено широким 

спектром повноважень щодо діяльності ВНЗСУН. Зокрема, МВС України: 

здійснює контроль та вживає заходів до забезпечення протипожежної 

безпеки в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і 

підприємствах, що належать до сфери управління МВС, а також на 

територіях, на яких вони розташовані (п. 46 ч. 4); організовує в 

установленому порядку матеріально-технічне та ресурсне забезпечення 

діяльності апарату МВС та територіальних органів, закладів, установ і 

підприємств, що належать до сфери його управління, Національної гвардії, 

зокрема приміщеннями, полігонами, засобами зв’язку, транспортними 

засобами, озброєнням, спеціальними засобами, пально-мастильними 

матеріалами, обмундируванням, іншими видами матеріально-технічних 

ресурсів, необхідних для виконання покладених на них завдань (п. 50 ч. 4); у 

межах повноважень, передбачених законом, надає правову допомогу 

громадянам, сприяє державним органам, закладам, установам та 

підприємствам у виконанні покладених на них законом обов’язків (п. 53 ч. 4); 

забезпечує формування пропозицій до обсягів державного замовлення на 

підготовку, перепідготовку та післядипломну освіту фахівців, наукових, 
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науково-педагогічних та робітничих кадрів для МВС, Національної гвардії та 

центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і 

координує Міністр (п. 55 ч. 4); забезпечує на базі навчальних закладів, що 

належать до сфери управління МВС, підготовку та професійне навчання 

кадрів для МВС, Національної поліції та Національної гвардії (п. 56 ч. 4); 

установлює порядок добору, направлення та зарахування на навчання до 

навчальних закладів, що належать до сфери управління МВС (п. 57 ч. 4); 

здійснює організаційно-методичне супроводження навчального процесу в 

навчальних закладах, що належать до сфери управління МВС (п. 59 ч. 4); 

контролює діяльність територіальних органів, закладів, установ і 

підприємств, що належать до сфери управління МВС (п. 3 ч. 5) [22]. 

Повноваження МВС України, закріплені Положенням, кореспондуються 

із Статутами ВНЗСУН, які здійснюють підготовку поліцейських. Наприклад, 

розділом ІІІ Статуту Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ визначено, що засновником Університету (тобто ДДУВС) є 

держава в особі центрального органу виконавчої влади – МВС. До 

компетенції МВС, у сфері управління якого перебуває Університет, як 

засновника та органу управління Університетом належить: 

- затвердження Статуту Університету за поданням загальних зборів 

(конференції) трудового колективу Університету, внесення до нього змін або 

затвердження нової редакції та контроль за його дотриманням; 

- розроблення програм розвитку вищої освіти, стандартів вищої 

освіти, обов’язкових для виконання Університетом; 

- участь у здійсненні ліцензування та акредитації Університету; 

контроль за дотриманням вимог до якості вищої освіти; забезпечення на базі 

Університету підготовки й професійного навчання кадрів для МВС, 

Національної поліції, інших центральних органів виконавчої влади, установ, 

організацій України; 

- забезпечення формування пропозицій та погодження обсягів 

державного замовлення на підготовку фахівців та післядипломну освіту 
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кадрів, наукових та науково-педагогічних кадрів для МВС, Національної 

поліції; 

- забезпечення розподілу і працевлаштування випускників, які 

навчалися за державним замовленням; 

- затвердження голів атестаційних комісій та комісій з розподілу 

випускників з урахуванням пропозицій Національної поліції України; 

- встановлення відповідно до законодавства України та нормативно-

правових актів МВС порядку призначення на посаду та звільнення з посади 

ректора, проректорів та інших керівників Університету; 

- затвердження структури Університету. 

Засновник своїми актами встановлює особливі вимоги до: управління 

Університетом; діяльності та повноважень вченої ради Університету; 

кандидатів на посади керівників Університету, його структурних підрозділів 

та порядку їх призначення; практичної підготовки осіб, які навчаються в 

Університеті; організаційно-методичного супроводження освітнього процесу 

в Університеті; порядку заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників; реалізації прав та обов’язків наукових і науково-педагогічних 

працівників, а також осіб, які навчаються в Університеті (за погодженням із 

центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки); порядку 

добору, направлення та зарахування на навчання за державним замовленням 

до Університету; відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються в Університеті; підготовки науково-

педагогічних і наукових кадрів в ад’юнктурі та докторантурі Університету. 

Також МВС затверджує кошторис, плани асигнувань загального фонду 

бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних 

коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів, структуру і 

штатний розпис Університету, запропоновані зміни до них. Засновник 

забезпечує здійснення освітньої, наукової та господарської діяльності 

Університету. МВС здійснює контроль за фінансово-господарською 

діяльністю Університету та здійснення інших повноважень відповідно до 
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законодавства [80, с. 6-7]. 

Як бачимо, МВС України наділено доволі серйозними повноваженнями 

у сфері підготовки кадрів для Національної поліції ВНЗСУН, являючись 

«засновником» таких закладів. Натомість Національна поліція, хоча і 

виступає фактичним «замовником» кваліфікованих поліцейських кадрів, 

відіграє другорядну роль, через відсутність відповідних повноважень, 

закріплених Положенням та Законом України «Про Національну поліцію». 

На наше переконання, це справляє скоріше негативний ефект через те, що 

питання перепідготовки, освіти, просування по службі тощо врегульовуються 

відповідно до відомчих поліцейських актів та Закону України «Про 

Національну поліцію». Таким чином, підготовка кадрів для Національної 

поліції вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання 

організована за участю двох ключових суб’єктів. Першим є МОН України, 

яким встановлюються загальні стандарти здобуття вищої освіти, а також 

умови і порядок функціонування відповідних закладів, роботи науково-

педагогічного складу та перемінного складу (курсантів, слухачів, ад’юнктів). 

Другим і найважливішим суб’єктом владних повноважень у досліджуваній 

сфері виступає МВС України, яким встановлюються особливі вимоги щодо 

функціонування вищих начальних закладів, включаючи кадрові, 

організаційні, фінансово-господарські та інші питання. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Система освіти України є складним динамічним утворенням, що 

сьогодні переживає комплексну трансформацію на всіх системоутворюючих 

рівнях. Успішна реалізація реформ на кожному зі структурних рівнів (від 

дошкільної до післядипломної освіти) дозволить у перспективі побудувати 

ефективно функціонуючу модель безперервної освіти. В свою чергу, можна 

вести мову про три умовні щаблі освіти: дошкільний, середній (шкільний, 
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професійно-технічний) та вищий. 

Підтримано позицію, що зменшення владного впливу держави у сфері 

освіти та надання вищим навчальним закладам широкої автономії в їх 

діяльності має стимулювати запровадження інновацій в освітній діяльності та 

пожвавити конкуренцію між закладами. 

Зміни у сфері освіти сьогодні насамперед полягають у децентралізації 

складової вищої освіти. В той же час зменшення участі держави за цим 

напрямком дозволяє вести мову про заміщення «управління» та притаманних 

йому адміністративних методів на «адміністрування» з переважно 

економічними важелями впливу. 

Наявність різноманітних проблем у сфері освіти багато в чому 

пояснюється значною прогалиною між науковими доробками вчених-

фахівців та реальним впровадженням новацій у законодавство та практику 

його реалізації у цій сфері. Якщо вітчизняна система освіти пішла шляхом 

збереження відомчих вищих навчальних закладів, то МВС України зберігає у 

сфері управлінського впливу вищі начальні заклади, в тому числі ті, в яких 

здійснюється підготовка поліцейських. Натомість служби, що координуються 

МВС України, мають дуже обмежені повноваження стосовно 

адміністрування відповідними навчальними закладами, що не дуже вдало 

кореспондується із загальноосвітянською тенденцією до децентралізації і 

певної автономії начальних закладів. 

Вбачається, що невизначеність місця ВНЗСУН, які здійснюють 

підготовку поліцейських в освітній системі України, в сукупності із 

неналежним нормативно-правовим забезпеченням їх діяльності гальмує 

вдалу реалізацію реформи Національної поліції в цілому. Правова основа є 

фундаментом та невід’ємною умовою успішного завершення реформування, 

а отже виникає нагальна необхідність чіткого визначення статусу 

поліцейських ВНЗСУН та їх місця у системі освіти України. 

Щодо закріплення підготовки кадрів для Національної поліції 

безпосередньо у ВНЗСУН, то можна відзначити певну фрагментарність і 
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недостатню увагу до досліджуваного виду відомчої освітньої діяльності. Не 

враховано також сутність і зміст специфічних умов навчання в таких закладах 

вищої освіти та їх систему сьогодні, а також підготовку цивільних фахівців. 

Система підготовки кадрів для Національної поліції містить безліч 

застарілих норм, що регламентують особливості казарменого режиму, 

організації добових нарядів і, найважливіше, стройової підготовки. Складно 

не погодитись із думкою, що майбутньому поліцейському важливіше 

отримати більше годин практики оперативної або адміністративної 

діяльності, а не вдосконалювати майстерність крокування на плацу в складі 

взводу або курсу. 

Правова основа діяльності Національної поліції України 

репрезентована сучасним нормативно-правовим масивом, в той же час 

питання діяльності ВНЗСУН визначені недостатньо. 

До кола суб’єктів владних повноважень у сфері підготовки кадрів для 

Національної поліції ВНЗСУН доцільно включати не лише органи влади (їх 

посадових осіб), а й інших суб’єктів при здійсненні ними владних 

управлінських функцій на основі законодавства, зокрема реалізації 

делегованих повноважень. 

Під «суб’єктом владних повноважень» пропонується розуміти органи 

публічного адміністрування (державної влади та місцевого самоврядування), 

інші суб’єкти, наділені владними (делегованими) повноваженнями, що на 

основі та в межах передбачених законодавством повноважень здійснюють 

адмініструючий вплив для забезпечення реалізації державної політики у 

різних сферах суспільного життя. 

Керуючись тим, що у сучасній системі вищої освіти України ВНЗСУН, 

які здійснюють підготовку поліцейських, фактично перебувають у 

потрійному підпорядкуванні, пропонується класифікувати відповідні 

суб’єкти за вектором впливу: а) освітньо-науковий, який включає систему 

суб’єктів владних повноважень що опікуються згаданим напрямком; 

б) правоохоронний, що об’єднує МВС України та Національну поліцію.
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ІЗ 

СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ 

 

2.1. Поняття і особливості підготовки кадрів для Національної 

поліції у вищих навчальних закладах із специфічними умовами 

навчання 

 

Сьогодення вищої освіти в Україні характеризується наближенням 

вітчизняних стандартів підготовки фахівців до вимог, встановлених у 

державах-учасницях Європейського Союзу. В таких процесах дещо осторонь 

перебувають вищі навчальні заклади, в яких здійснюється підготовка 

фахівців для правоохоронних органів. Це обумовлено, насамперед, 

специфічними умовами навчання в таких закладах, що ускладнює їхнє 

реформування у загальному руслі відповідних процесів. Проблемні аспекти 

підготовки фахівців для органів внутрішніх справ України, а тепер і 

Національної поліції представлені доробком фахівців з адміністративного 

права, педагогіки, службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку 

тощо. Серед інших слід відзначити дослідження таких фахівців, як: 

О.М. Бандурка, В.А. Глуховеря, М.І. Іншин, Р.А. Калюжний, А.А. Манжула, 

В.П. Пєтков, О.Ю. Синявська, О.В. Червякова. Разом з тим подальший 

розвиток Національної поліції України вимагає запровадження нових 

стандартів підготовки цивільних та атестованих фахівців, що не вбачається 

можливим без вирішення існуючих недоліків відомчої освіти в системі МВС 

України. Так, досі невирішеними лишаються проблеми, пов’язані із сутністю 

та особливостями підготовки кадрів для Національної поліції у ВНЗСУН [81, 

с. 100]. 

Мета даного підрозділу дослідження полягає у визначенні 
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особливостей підготовки професійних кадрів для Національної поліції у 

ВНЗСУН та виробленні пропозицій щодо поліпшення відповідної діяльності. 

Її досягненню сприятиме вирішення таких завдань: 1) визначення поняття і 

особливостей підготовки кадрів для Національної поліції ВНЗСУН; 

2) визначення поняття ВНЗСУН, які здійснюють підготовку поліцейських; 

3) дати визначення поняття і складових специфічних умов навчання. 

Переходячи до першого завдання, нагадаємо, що Закон України «Про 

Національну поліцію», нормативно-правові акти МВС України та 

Національної поліції не містять у своєму змісті чіткого визначення поняття 

вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання та чітко 

визначених особливостей підготовки саме поліцейських кадрів. 

Нагадаємо, що за статтею 1 Закону України «Про вищу освіту» такий 

заклад є вищим навчальним закладом державної форми власності, який 

здійснює на певних рівнях вищої освіти підготовку курсантів (слухачів, 

студентів), ад’юнктів для подальшої служби на посадах офіцерського 

(сержантського, старшинського) або начальницького складу з метою 

задоволення потреб Міністерства внутрішніх справ України, Національної 

поліції, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань, центральних органів виконавчої влади із 

спеціальним статусом, Служби безпеки України, Служби зовнішньої 

розвідки України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони державного кордону, центрального 

органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері цивільного захисту [7]. 

Представлене визначення окрім переобтяженого термінологією змісту 

дає лише загальне уявлення про сутність вищого навчального закладу із 

специфічними умовами навчання, адже цілком очевидним є те, що підготовка 

кадрів, наприклад для Служби зовнішньої розвідки України, Державної 

Міграційної служби та Національної поліції України, істотно відрізняється 

між собою. 
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У правоохоронній системі підготовка фахівців має свої особливості і є 

невід’ємною частиною системи управління. Тому вельми важливо 

сформулювати теоретичну базу для безперервного вдосконалення механізму 

управління правоохоронною діяльністю. Отже, вдосконалення управління 

професійною підготовкою працівників правоохоронної служби є одним з 

пріоритетних державних завдань на сучасному етапі розвитку суспільства 

[82, с. 140]. Це, безумовно, стосується і підготовки професійних кадрів з 

числа поліцейських та цивільних фахівців для задоволення потреб 

Національної поліції. 

Ще у 2008 році С.Л. Дембіцькою було проведене дослідження щодо 

підготовки кадрів для органів державного управління у сфері надання послуг 

населенню України. Керуючись тим, що статтею 2 Закону України «Про 

Національну поліцію» [19] завданням поліції визначено надання 

поліцейських послуг, ми поділяємо думку автора, що для багатьох країн 

значні соціально-економічні перетворення найчастіше починаються зі 

зміцнення державної служби, при цьому загальною тенденцією було 

посилення ролі державних службовців як суб’єктів виконання повноважень 

державних органів, створення службовцям умов для розкриття своїх 

здібностей, прояву творчості та ініціативи, підвищення авторитету держави 

загалом [83, с. 5]. Все це лишається цілком актуальним для Національної 

поліції, яка сьогодні потребує зміцнення авторитету і рівня довіри серед 

населення [81, с. 101]. 

У свою чергу, І.Є. Руколайніна та О.О. Леміш зауважують, що 

складовими професійної підготовки є професійне виховання, тобто комплекс 

заходів, спрямований на формування професійних інтересів особистості, і 

професійна діагностика – важливий елемент профорієнтаційної роботи, який 

включає в себе вивчення якостей, здібностей та інтересів особистості, що в 

подальшому впливає на вибір нею професії та освоєння певного виду 

діяльності [84, с. 106]. 

Частково погоджуючись із наведеним, зауважимо, що, на наше 



78 

переконання, саме підготовка кадрів для Національної поліції у ВНЗСУН 

дозволяє сформувати професійні інтереси майбутніх правоохоронців, 

належно зорієнтувати, дати чітке уявлення про специфіку, переваги і 

труднощі, пов’язані із службою в Національній поліції [81, с. 101]. 

Як бачимо, ефективна діяльність державного службовця багато в чому 

залежить від його належної підготовки та мотивації працювати за фахом. В 

цьому аспекті доцільним є зупинитися на проблемах, пов’язаних з 

підготовкою таких кадрів для Національної поліції, більш предметно [81, с. 

101]. 

Аналізуючи проблеми підготовки поліцейських в умовах 

реформування МВС, В.А. Ліпницький визначає такі з них: 1) передчасний та 

неякісний відбір кандидатів на вакантні посади в підрозділах патрульної 

служби МВС України; 2) непрозорість застосування системи відбору кадрів 

на службу до реформованих підрозділів ОВС; 3) в тексті закону та інших 

нормативно-правових актів законодавцем не роз’яснено, в чому полягає і в 

яких діях повинно проявлятися «партнерство» поліції і населення; 

4) соціальна і правова незахищеність працівників поліції; 5) визначення 

законом основних повноважень та завдань поліції (як свідчить п. 9 ч. 1 ст. 23 

Закону України «Про Національну поліцію»). Однак статтею не визначено, 

куди саме поліцейський має доставити затриманих чи підозрюваних осіб: в 

суд, до поліції чи до слідчого судді; 6) відсутність чіткої структури 

підрозділів поліції та відповідної диференціації функцій і повноважень 

окремих органів поліції [85, с. 36-37]. 

Підтримуючі актуальність визначених автором проблем, ми звертаємо 

увагу, що лише частина із них безпосередньо пов’язана із підготовкою 

кадрів. До того ж не зовсім логічним вбачається закріплення в Законі «Про 

Національну поліцію» функцій і повноважень окремих органів поліції. Для 

цього існують підзаконні нормативно-правові акти (положення), в змісті яких 

і розкрито відповідні питання. 

Досліджуючи виховні аспекти діяльності вищих навчальних закладів 
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МВС України, Л.І. Миськів звертає увагу на головну проблему діяльності не 

тільки ВНЗ МВС, а й всієї системи освіти у цілому. Дана проблема полягає у 

тому, що колишня система виховання була наповнена радянською 

ідеологією, а коли ідеологія втратила своє значення, то утворилась і досі не 

заповнена прогалина. Тобто система освіти сьогодні, у тому числі й відомча, 

спрямована насамперед на передання знань та навичок, а її головний 

напрямок – виховання та організація його процесу – перебуває у другорядній 

позиції. Таку ситуацію повинні виправити саме вищі навчальні заклади, які, 

так би мовити, «підсумовують» попередню виховну діяльність інших 

суб’єктів виховання [86, с. 15]. 

Ми частково погоджуємось з даною тезою, але вважаємо, що 

«освічений» та «вихований» є різними категоріями. Поліцейський в першу 

чергу має бути професіоналом, чітко оперувати Законом і поважати його, 

дотримуватись професійної етики, тобто бути освіченим за відповідним 

фахом. Натомість виховання особи в дусі патріотизму та активної 

громадянської позиції не є основним завданням вищих навчальних закладів. 

Сьогодні поліції не вистачає єдиного бачення організації заходів 

культурного, спортивного, соціального змісту. Для цього необхідно 

розвивати поліцейський церемоніал, поняття якого у нас фактично відсутнє. 

Повертаючись до освітянських проблем підготовки поліцейських 

кадрів, наведемо точку зору І.В. Зозулі, який в рамках дослідження 

підготовки кадрів для МВС України вбачає рішення кадрової проблеми у 

поверненні відомчим вищим навчальним закладам від цивільних ВНЗ 

державного замовлення на підготовку слідчих для органів внутрішніх справ 

та вивільнення від непрофільних факультетів і спеціальностей вищих 

навчальних закладів, що перебувають у сфері управління МВС – це поверне 

навчальний процес в нормальне русло, і взагалі відпаде примарна потреба у 

скороченні відомчих ВНЗ МВС України. Фахівець наголошує, що така 

можливість сьогодні є у Міністра внутрішніх справ, а його обов’язок – 

зберегти відомчі ВНЗ і підвищити вимоги до якості підготовки кадрів через 
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систему відомчої освіти [87, с. 152]. 

Дійсно, проблема доцільності існування теперішньої моделі відомчої 

освіти в МВС України періодично стає предметом жвавих дискусій у 

середовищі політиків, вчених та громадських активістів. Залишаючись 

осторонь, ми звертаємо увагу на те, що аргументом «за» є тривала історія 

існування таких закладів, аргументом «проти» – значні фінансові витрати на 

утримання діючої мережі вищих навчальних закладів, що належать до сфери 

управління МВС України, та низький коефіцієнт корисної дії від фактичних 

витрат на підготовку фахівця та рівня його професійних знань, умінь і 

навичок у результаті [81, с. 102]. 

В чому ж полягають особливості підготовки кадрів для Національної 

поліції і чи доцільним є сьогодні збереження діючої системи відомчої освіти, 

нам дозволить розібратись чинне і проектне законодавство [81, с. 102]. 

Так, наразі існує два основні напрями розвитку поліцейської освіти в 

Україні. Один із них базується на наказі МВС України від 25 листопада 2016 

року № 1252 «Про затвердження Концепції реформування освіти в 

Міністерстві внутрішніх справ України» [27]. Інший – заснований на проекті 

Концепції вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової 

підготовки правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та 

правничої професії. Відповідного до першого напряму, заснованого на 

Концепції реформування освіти в МВС, основою мережі навчальних закладів 

є вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання, що належать 

до сфери управління МВС, та центральних органів виконавчої влади, 

діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра внутрішніх справ, з яких: 7 вищих навчальних 

закладів МВС, що здійснюють підготовку фахівців для Національної поліції 

України; 5 вищих навчальних закладів ЦОВВ, з яких 2 готують фахівців для 

Національної гвардії України, 1 – для Державної прикордонної служби 

України, 2 – для Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Також 

визначено, що навчальні заклади МВС, що здійснюють підготовку фахівців 
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Національної поліції України, мають як особливість трирівневу систему 

професійної підготовки поліцейського: 

1) перший рівень – початкова (первинна професійна) підготовка 

безпосередньо у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами 

навчання МВС (університет, академія, інститут – далі ВНЗ МВС) та в 

навчально-тренувальних центрах (коледжах, училищах), створених на базі 

Державних установ «Навчальний центр підготовки поліцейських», які 

підпорядковуються ВНЗ МВС, є їх структурними навчальними підрозділами 

без статусу окремої юридичної особи, з дотриманням принципу 

регіонального розташування. В основу підпорядкування навчально-

тренувальних центрів ВНЗ МВС покладено дотримання принципу 

регіонального розміщення, що забезпечує наближеність навчального закладу 

до замовника, економію коштів на відрядження слухачів для післядипломної 

освіти тощо [81, с. 100]; 

2) другий рівень – підготовка у ВНЗ МВС, яка здійснюватиметься за 

адаптованими, у разі потреби, до першого рівня навчальними програмами 

підготовки фахівців освітніх ступенів молодшого бакалавра та бакалавра, з 

відрядженням, за результатами державного атестування, до комплектуючих 

органів для призначення на посади середнього складу поліції в підрозділах 

слідства, кримінальної поліції, превентивної служби тощо. На цьому ж рівні 

здійснюватиметься підготовка фахівців освітнього ступеня магістра, а також 

підготовка науково-педагогічних кадрів наукових ступенів доктора філософії 

та доктора наук, з призначенням на посади наукового та науково-

педагогічного складу ВНЗ МВС. Набір на навчання проводитиметься на 

умовах конкурсу на основі повної загальної середньої освіти, вищої 

неюридичної освіти освітнього ступеня бакалавра, а також на базі здобутої на 

першому рівні кваліфікації «поліцейський» (за наявності позитивної 

характеристики та бажання працювати на посадах середнього 

начальницького складу); 

3) третій рівень – підготовка (перепідготовка, підвищення кваліфікації) 
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керівного складу відповідно до навчальних програм за управлінським 

спрямуванням (управління та адміністрування тощо) протягом 3 місяців. 

Така підготовка буде здійснюватися в Національній академії внутрішніх 

справ. Набір на навчання проводитиметься на умовах конкурсу на базі 

освітнього ступеня магістра. До участі в конкурсі допускатимуться особи 

середнього складу поліції, які за період безперервної служби позитивно себе 

зарекомендували та виявили бажання працювати на керівних посадах 

(зараховані до кадрового резерву) [27]. 

В цілому дана Концепція не позбавлена суттєвих недоліків, оскільки в 

її змісті не визначено напрями підготовки та спеціальності, за якими буде 

здійснюватись навчання. Не отримала належної уваги й підготовка цивільних 

фахівців для потреб поліції, наприклад експертів. 

Перераховані недоліки стають особливо актуальним з огляду на Проект 

концепції вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової 

підготовки правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та 

правничої професії. Даним проектом, зокрема, передбачено запровадження 

стандарту правничої (юридичної) освіти. Так, правничими професіями 

визначені: суддя, адвокат, прокурор, нотаріус [88]. Як бачимо, за другим 

напрямом реформування правничої освіти серед переліку юридичних 

професій немає поліцейських (і навіть слідчих), а отже поліцейські у 

майбутньому можуть змінити юридичний фах на іншу спеціальність. 

Дещо алогічною у змісті Концепції вбачається теза про «створення 

Академії поліції у складі вищих навчальних закладів МВС, які акумулюють 

весь комплекс професійної підготовки поліцейського: початкову підготовку, 

фахову освіту та підвищення кваліфікації». На противагу закріпленому 

Наказом галузевий Закон України «Про вищу освіту» статтею 33 чітко 

передбачає, що основними структурними підрозділами вищого навчального 

закладу є факультети, кафедри, бібліотека [7]. Створення академії в складі 

академії або університету не передбачено, що не дозволяє належним чином 

визначити статус таких підрозділів у майбутньому. До того ж як можна 
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називати «академією» установу, що нею фактично не являється? Слід також 

звернути увагу, що у Концепції фрагментарно розкрито особливості 

підготовки поліцейських у ВНЗСУН. 

У свою чергу, згаданий Закон України про вищу освіту у частині 4 

статті 13 «Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері 

освіти і науки, інших органів, до сфери управління яких належать вищі 

навчальні заклади» закріплює, що державні органи, до сфери управління 

яких належать вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання, 

мають право своїми актами встановлювати особливі вимоги до: 1) управління 

відповідним вищим навчальним закладом із специфічними умовами 

навчання; 2) діяльності та повноважень вченої ради; 3) кандидатів на посади 

керівників відповідних вищих навчальних закладів із специфічними умовами 

навчання, їх структурних підрозділів та порядку їх призначення; 

4) практичної підготовки осіб, які навчаються у відповідних навчальних 

закладах із специфічними умовами навчання; 5) порядку заміщення 

вакантних посад командування і науково-педагогічних працівників; 

6) реалізації прав і обов’язків наукових і науково-педагогічних працівників та 

осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах із специфічними умовами 

навчання; 7) порядку відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах із 

специфічними умовами навчання; 8) підготовки науково-педагогічних і 

наукових кадрів в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі відповідних 

вищих навчальних закладів [7]. 

Нібито такі особливості можна вважати специфічними умовами, але ж 

вони переважною мірою стосуються організаційно-управлінських питань, а 

не організації навчального процесу в таких закладах. 

Проект положення про спеціалізацію ВНЗСУН взагалі виглядає 

стороннім документом і не кореспондується як із сучасним законодавством у 

цій сфері, так і з іншими підзаконними нормативно-правовими актами, 

виданими МВС України. Це стосується як термінології, якою оперують у 
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положенні (наприклад, ВНЗ МВС замість ВНЗСУН, які здійснюють 

підготовку поліцейських), так і пропозицій «сліпої» спеціалізації, коли кожен 

вищий навчальний заклад стає профільним з підготовки певних фахівців, 

причому критерії такого розподілу, на наше глибоке переконання, не є 

прозорими та доцільними взагалі. 

Враховуючи те, що нормативного закріплення поняття і особливостей 

підготовки кадрів для Національної поліції немає, важливо чітко окреслити 

систему таких закладів та особливості підготовки фахівців. Все це 

беззаперечно стосується і підготовки професійних кадрів у ВНЗСУН, які 

належать до сфери управління МВС України. 

До особливостей такої підготовки сьогодні нами пропонується віднести 

такі: а) у ВНЗСУН готуються саме поліцейські кадри (атестований склад 

поліції), тоді як цивільний персонал Національної поліції та взагалі МВС 

України не виступає предметом державного (відомчого) замовлення; 

б) поліцейські кадри для навчання у ВНЗСУН формуються з осіб, які вперше 

вступили на службу в поліцію; переатестованих осіб з числа колишніх 

працівників ОВС України; осіб молодшого та середнього складу поліції, які 

не мають вищої освіти або мають її на рівні бакалавра/спеціаліста; в) для 

вступників на денну форму навчання обов’язковим є проходження 

медичного огляду, який здійснюється штатними військово-лікарськими 

комісіями МВС України. 

Отже, підготовку кадрів для Національної поліції ВНЗСУН ми 

пропонуємо визначити як цілеспрямовану багатоетапну діяльність, що 

здійснюється суб’єктами владних повноважень (МВС України МОН України 

та Національною поліцією) на підставі та в межах, визначених 

законодавством, яка спрямована на забезпечення штатної чисельності 

Національної поліції. 

Недоліками діючої системи є її відірваність від практики та реальних 

потреб Національної поліції у забезпеченні професійними кадрами окремих 

служб і підрозділів відповідно до вимог, що виникають у конкретний 
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проміжок часу. Наприклад, сьогодні існує гостра нестача дільничних 

офіцерів поліції, а завтра – інспекторів патрульної поліції. Саме на це і має 

бути зорієнтована система відомчої освіти, а не на шаблонне зарахування 

необхідної кількості абітурієнтів згідно з ліцензією. 

Досліджуючи підготовку працівників поліції ювенальної превенції, 

Р.М. Опацький наводить проблеми, виявлені ним при власному опитуванні, 

зокрема проблему цілеспрямованої підготовки курсантів Національної 

поліції саме до здійснення профілактичної роботи. Ключовими питаннями 

підготовки визначено такі: формування відповідної мотивації та професійної 

спрямованості; знання законодавчо-нормативної бази, основ педагогіки, 

психології, дефектології, психіатрії та наркології; умінь аналізувати 

криміногенну ситуацію на місцевому рівні, виокремлювати предмет 

профілактики, планувати та здійснювати заходи загальної, спеціальної та 

індивідуальної профілактики; знання форм і методів первинної профілактики 

(з усіма дітьми), вторинної (дітьми «групи ризику» девіацій) і третинної 

(тими, хто скоїв правопорушення чи злочин); уміння взаємодіяти з іншими 

суб’єктами профілактичної діяльності на різних рівнях, здійснювати 

моніторинг та оцінку результативності профілактичної роботи [89, с. 46]. Ми 

погоджуємось із позицією фахівця та наголошуємо, що дана проблема є 

комплексною у сфері підготовки поліцейських кадрів, а не стосується окремо 

взятої служби. 

Виходячи з того, що стара система навряд чи зможе бути адаптована до 

нових реалій, цілком доцільним може бути вивчення і впровадження надбань 

держав, які успішно трансформували радянську систему освіти 

правоохоронців, піднявши її на якісно новий рівень у складі Євросоюзу 

(Литви, Латвії, Румунії, Польщі). 

Що стосується визначення поняття ВНЗСУН, які здійснюють 

підготовку поліцейських, можна підтримати позицію Д.О. Поштарука про те, 

що відомчі ВНЗ МВС, на відміну від багатьох інших цивільних вишів, не 

просто забезпечують процес теоретичного навчання фахівців, а щоденно 
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здійснюють кропітку роботу з практичної підготовки правоохоронців, які в 

недалекому майбутньому визначатимуть обличчя системи МВС України та 

забезпечуватимуть ефективну роботи всіх її органів, підрозділів та установ 

[90, с. 436]. 

Даючи поняття відомим вищим навчальним закладам МВС України, 

О.В. Червякова наголошує, що як система управління ВНЗ МВС України є 

багатопрофільним навчально-науково-виховним комплексом, сукупна діяльність 

якого підпорядкована суспільно-державним і власним соціально-економічним 

цілям. Управління в системі вищої школи являє собою єдність організаційно-

педагогічних характеристик, спрямованих на досягнення упорядкованості та 

узгодженості діяльності різноманітних структурних підрозділів ВНЗ [25]. 

Визначення вищих навчальних закладів МВС України міститься у 

відповідному Положенні, затвердженому Наказом МВС України від 

14 серпня 2008 року № 62 [23]. Так, згідно з Положенням, вищі навчальні 

заклади МВС України є державними навчальними закладами, які 

підпорядковані МВС, засновані і діють згідно із законодавством України, 

реалізовують відповідно до наданої ліцензії (ліцензій) освітньо-професійні 

програми підготовки фахівців за певними освітньо-кваліфікаційними 

рівнями, забезпечують навчання, виховання та професійну підготовку осіб з 

урахуванням нормативних вимог у галузі вищої освіти з метою задоволення 

освітніх потреб особи, суспільства і держави, а також здійснюють наукову і 

науково-технічну діяльність [23]. 

У свою чергу, сучасне законодавство оперує поняттям «вищі навчальні 

заклади із специфічними умовами навчання» (Закон України «Про вищу 

освіту»), тоді як конкретизованого визначення ВНЗСУН, які здійснюють 

підготовку поліцейських, не існує. 

Відповідно до наказу МВС України від 25.11.2016 № 1252 «Про 

затвердження Концепції реформування освіти в Міністерстві внутрішніх 

справ України» сьогодні 7 вищих навчальних закладів МВС здійснюють 

підготовку фахівців для Національної поліції України: 1) Національна 
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академія внутрішніх справ; 2) Харківський національний університет 

внутрішніх справ; 3) Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ; 4) Львівський державний університет внутрішніх справ, 5) Одеський 

державний університет внутрішніх справ; 6) Донецький юридичний інститут; 

7) Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

[27]. Зауважимо, що останній з перерахованих ВНЗ фактично не згадується у 

наведеній Концепції, проте його враховано у загальну кількість таких 

закладів. 

Для дефініції поняття ВНЗСУН, які здійснюють підготовку 

поліцейських, пропонуємо звернутися до статутів вищих начальних закладів, 

які сьогодні здійснюють підготовку поліцейських в Україні. 

Статути Дніпропетровського, Одеського та Львівського державних 

університетів внутрішніх справ однаково визначають навчальний заклад 

таким чином: «Університет є державним вищим навчальним закладом зі 

специфічними умовами навчання, який знаходиться у сфері управління 

Міністерства внутрішніх справ України та є бюджетною неприбутковою 

установою» [81; 91-93]. 

Донецький юридичний інститут за статутом є державним вищим 

навчальним закладом зі специфічними умовами навчання, який знаходиться 

у сфері управління Міністерства внутрішніх справ України та є бюджетною 

неприбутковою установою [91]. 

Статут Національної академії внутрішніх справ визначає її як 

державний вищий навчальний заклад із специфічними умовами навчання, що 

провадить інноваційну діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти на 

різних ступенях вищої освіти за певними спеціальностями, проводить 

фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і 

методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних та наукових 

підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-

просвітницьку діяльність. 

Академія має статус національного вищого навчального закладу, є 
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юридичною особою, бюджетною неприбутковою установою, перебуває у 

сфері управління МВС України та здійснює освітню діяльність згідно з 

виданими ліцензіями на її провадження [92]. 

Статут Харківського національного університету внутрішніх справ 

визначає, що Університет є державним вищим навчальним закладом 

четвертого рівня акредитації зі специфічними умовами навчання, який 

знаходиться у сфері управління Міністерства внутрішніх справ України, діє 

згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності та є 

бюджетною неприбутковою установою [93]. 

Статуту Луганського державного університету внутрішніх справ імені 

Е.О. Дідоренка у вільному доступі не знайшлося, проте це не відіграє 

суттєвої ролі для формування власної дефініції поняття вищих навчальних 

закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку 

поліцейських. 

Отже, ВНЗСУН, які здійснюють підготовку поліцейських, 

пропонується вважати державними навчальними закладами, які перебувають 

у сфері управління МВС України та здійснюють за певними спеціальностями 

на певних рівнях вищої освіти підготовку фахівців, враховуючи нормативні 

вимоги у сфері вищої освіти та особливі вимоги, що пов’язані зі службою в 

Національній поліції. 

Вирішуючи третє завдання, необхідно дати визначення поняття і 

складових специфічних умов навчання у таких закладах. 

Дискутуючи про необхідність реформування освіти поліцейських, 

експерт Б. Малишев зазначає, що під «специфічними умовами навчання» 

розуміються всього лише посилені вимоги до фізичної підготовки студентів, 

дещо більший акцент на вивченні дисциплін кримінального блоку 

(кримінальне право та процес, криміналістика та кримінологія), проживання 

у гуртожитках казарменого типу, носіння спеціальної форми, стройова 

підготовка та доступ до низки внутрішніх документів МВС та поліції, які 

регламентують порядок проведення негласних слідчих дій. Чи 
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виправдовують подібні «специфічні умови навчання» утримання цілої 

системи відомчих вищих навчальних закладів при МВС? Звісно ж, ні. Адже, 

скажімо, програму поглибленого вивчення кримінального права та інших 

дисциплін кримінального блоку може легко надати будь-який солідний ВНЗ, 

а ознайомитися з внутрішніми документами, з режимом секретності і 

займатися розвитком фізичних даних студенти можуть паралельно з 

навчанням у «цивільному» вузі, відвідуючи певну кількість днів на тиждень 

найближчий заклад поліції з професійної підготовки [29]. 

Ми не повною мірою погоджуємось із радикальною позицією фахівця і 

вважаємо, що вирішення цієї проблеми вбачається у передачі повноважень 

щодо визначення переліку відповідних посад у відання голови Національної 

поліції. Перелік таких посад вимагає оптимізації (фактично – скорочення), 

для реалізації чого необхідне розроблення чіткої процедури направлення 

поліцейських у відрядження до установ, які віднесено до сфери управління 

МВС України, зокрема до ВНЗСУН, які здійснюють підготовку кадрів для 

Національної поліції України. 

Закон України «Про вищу освіту» у частині 4 статті 13 «Повноваження 

центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, інших органів, 

до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади» визначає, що 

державні органи, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади 

із специфічними умовами навчання, мають право своїми актами 

встановлювати особливі вимоги до: 1) управління відповідним вищим 

навчальним закладом із специфічними умовами навчання; 2) діяльності та 

повноважень вченої ради; 3) кандидатів на посади керівників відповідних 

вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, їх 

структурних підрозділів та порядку їх призначення; 4) практичної підготовки 

осіб, які навчаються у відповідних вищих навчальних закладах із 

специфічними умовами навчання; 5) порядку заміщення вакантних посад 

командування і науково-педагогічних працівників; 6) реалізації прав і 

обов’язків наукових і науково-педагогічних працівників та осіб, які 
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навчаються у вищих навчальних закладах із специфічними умовами 

навчання; 7) порядку відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах із 

специфічними умовами навчання; 8) підготовки науково-педагогічних і 

наукових кадрів в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі відповідних 

вищих навчальних закладів. 

Акти, передбачені у пунктах 6 і 7 цієї частини, затверджуються за 

погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки 

[7]. 

Отже, можна дійти висновку, що специфічні умови навчання мають 

кореспондуватися з перерахованими особливостями і встановлюються МВС 

України. В той же час специфічні вимоги мають відображати конкретну 

специфіку навчального процесу в таких закладах (наприклад, тренінги). 

Натомість сьогодні можна впевнено казати про розпорошеність специфіки 

навчання у ВНЗСУН, які здійснюють підготовку поліцейських. Для 

прикладу, реалізація і суворість казарменого режиму, особливостей 

стройової підготовки, спортивного навантаження – все це істотно 

відрізняється у вищих навчальних закладах, хоча вони й мають складати 

єдину систему. 

Нижче ми спробуємо охарактеризувати умови навчання у ВНЗСУН, які 

здійснюють підготовку поліцейських, та дати визначення відповідних 

специфічних умов. 

Співавтори аналітичної доповіді про систему підготовки кадрів для сил 

безпеки України наголошують, що практика свідчить про те, що цивільні 

ВНЗ об’єктивно не володіють особливостями підготовки спеціалізованих 

кадрів поліції, їх освітні програми не враховують специфіку поліцейської 

служби та не передбачають вивчення цілої низки необхідних для 

майбутнього правоохоронця дисциплін, зокрема адміністративної 

поліцейської діяльності, забезпечення публічного порядку і безпеки, 

оперативно-розшукової і тактико-спеціальної діяльності, проведення 
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спеціальних операцій із складовими ведення бою тощо.  

Про користь необхідності спеціальних умов навчання для кадрів поліції 

фахівцями наводиться факт, що курсанти із числа цивільної молоді з моменту 

зарахування до відомчих навчальних закладів вже перебувають на службі в 

поліції, а відтак: приймають присягу; перебуваючи на казарменому 

положенні (протягом перших курсів – без винятку), знаходяться під 

керуванням і контролем командирів, що дозволяє прищеплювати готовність 

до несення служби, формує колективізм, взаємні підтримку та 

відповідальність поліцейських; поряд з профілюючими та спеціальними 

дисциплінами протягом усього терміну навчання розвивають морально-

психологічні і вольові якості, навички фізичної та бойової підготовки, 

адаптуються до умов служби; постійно закріплюють і поглиблюють набуті 

теоретичні знання шляхом проходження різних видів позанавчальних і 

навчальних практик та стажувань у територіальних (переважно за місцем 

майбутньої служби) підрозділах і при залученні до заходів з забезпечення 

публічного порядку [79]. 

Специфічні умови навчання нами пропонується поділити на три блоки: 

перший – умови вступу до ВНЗСУН; другий – умови навчання у ВНЗСУН; 

третій – умови закінчення ВНЗСУН та подальшої діяльності. 

У доповнення до Наказу МОН України від13.10.2016 № 1236 «Про 

затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 

України в 2017 році» [54] ВНЗСУН визначаються додаткові Правила 

прийому до цих навчальних закладів (підрозділів), які розробляються згідно 

із законодавством. 

Так, вступ до ВНЗСУН характеризується наявністю певних умов за 

державним замовленням, які висуваються до абітурієнтів. Оформлення на 

навчання за державним замовлення здійснюється територіальними органами 

(підрозділами) Національної поліції України за місцем проживання 

кандидата. У зв’язку з цим вступникам необхідно звернутися у відповідний 

підрозділ поліції та надати паспорт, військовий квиток або посвідчення про 
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приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі). Там же заповнити 

анкету, автобіографію, отримати направлення для проходження військово-

лікарської комісії, пройти перевірку рівня фізичної підготовленості. У 

результаті оформлена особова справа буде направлена до навчального 

закладу [94]. 

Таким чином, можна вести мову про медичний критерій відбору, що 

здійснюється військово-лікарським комісіями МВС України (проведення 

психофізіологічного огляду) та критерій певного рівня фізичного розвитку 

кандидата на вступ до ВНЗСУН, який проводиться територіальними 

підрозділами поліції. 

На додачу до подання сертифікатів ЗНО, пакету документів та 

перерахованих вище умов, у 2017 році МВС України було запроваджено 

творчий конкурс. Творчий конкурс із кандидатами на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра за спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна 

діяльність» проводиться на підставі Рекомендованого переліку питань та 

ситуаційних завдань для проведення творчого конкурсу при вступі до вищих 

навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, які здійснюють 

підготовку поліцейських, що погоджується з Національною поліцією 

України, затверджується керівництвом МВС України та розміщується на 

офіційних веб-сайтах закладів [95]. Отже, при вступі до ВНЗСУН абітурієнт 

на додачу до проходження зовнішнього незалежного оцінювання якості 

освіти, медико-психологічного та фізичного критеріїв відбору отримує 

додаткове випробування, затверджене «рекомендаціями». Даний конкурс 

передбачає виконання вступником екзаменаційної роботи, яка складається з 

двох блоків питань Рекомендованого переліку та ситуаційних завдань, що 

формуються за таким принципом: перший блок «Майбутня професія – 

поліцейський» – із Рекомендованого переліку питань щодо основних завдань, 

принципів функціонування, структури Національної поліції України; другий 

блок «Основи права»; ситуаційні завдання з «Основ правознавства» [95]. 

Мета проведення творчого конкурсу полягає у визначенні рівня 
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професійної компетентності, спроможності вступника до нестандартного 

мислення та виявлення його реальної мотивації і професійної орієнтації, 

особистісних здібностей, що дозволяють успішно оволодіти навичками, яких 

потребує професійна діяльність за обраною спеціальністю. В свою чергу, 

завданням проведення творчого конкурсу є: виявлення ступеня усвідомлення 

майбутньої професії вступника та його професійного самовизначення; оцінка 

загального культурного рівня вступника; визначення вміння вступника 

орієнтуватися в сучасних реаліях суспільства; оцінка рівня аналітичних 

здібностей вступника, можливість мислити нестандартно та швидко 

приймати рішення для виконання професійних завдань; визначення рівня 

підготовленості вступника, уміння чітко формулювати думки і стилістично 

грамотно їх викладати [95, с. 2, 3]. 

З іншого боку, впровадження такого творчого конкурсу підвищує 

корупційні ризики, оскільки кандидат, який пройшов психофізіологічне 

обстеження, має відповідний рівень фізичної підготовки та належні бали за 

сертифікатами ЗНО, вже і так готовий до навчання, а співбесіда (творчий 

конкурс) може виступати завуальованим відбором окремих осіб. Наприклад, 

штучно створеним відсіюванням осіб жіночої статі з числа абітурієнтів з 

метою зменшення їх процентного числа. 

Отже, на етапі вступу до ВНЗСУН можемо вести мову про три 

специфічні умови: медичну, фізичну та професійну (під якою нами 

розуміється творчий конкурс на предмет готовності служити в поліції, хоча 

ми і не підтримуємо останню складову). 

Що стосується умов навчання у ВНЗСУН, можна зауважити, що, по-

перше, це прийняття присяги особою, яка вступає на службу до поліції 

відповідно до статті 64 Закону України «Про Національну поліцію» 

(вступивши на навчання у ВНЗСУН), та отримання первинного спеціального 

звання поліції відповідно до вимог ст. 81 Закону [19]. Тобто, поряд із 

статусом особи, яка навчається у вищому навчальному закладі, особа 

отримує спеціальне звання поліції та складає присягу поліцейського. 
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Зауважимо, що це стосується осіб, які вперше вступили до лав Національної 

поліції України (курсантів). 

Принагідно зазначимо думку Г.В. Мухіної, що зміст поняття «курсант» 

є більш широким, ніж поняття «студент». Курсант визначається як особа, яка 

навчається, проходить курси початкової підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах МВС України та 

належить до перемінного складу. Соціальний статус курсанта має суттєві 

відмінності від соціального статусу студента, адже курсант одночасно є як 

суб’єктом навчальної діяльності, так і суб’єктом службової діяльності. 

Статус службовця має негативний вплив на рольову поведінку курсанта на 

навчальному занятті. Основним орієнтиром у проектуванні особистісно-

орієнтованої технології навчання у вищих юридичних навчальних закладах є 

поетапний розвиток суб’єктності майбутнього фахівця [96]. 

По-друге, вимоги до службової дисципліни, обов’язки стосовно її 

дотримання, види заохочень та дисциплінарних стягнень, порядок і права 

начальників щодо їх застосування, а також порядок оскарження 

дисциплінарних стягнень під час навчання у ВНЗСУН врегульовані Законом 

України «Про Дисциплінарний статут ОВС України» від 22.02.2006 [97] (до 

вступу в дію Дисциплінарного статуту Національної поліції).  

По-третє, у кожному ВНЗСУН діє власна система організації служби, 

відповідно до якої перемінний особовий склад (курсанти, слухачі) можуть 

залучатися до несення служби у добових нарядах та господарських робіт. До 

сьогодні немає чіткої картини та єдиного бачення доцільності і меж 

залучення перемінного складу до відповідної службової діяльності, думки 

фахівців істотно різняться. Відповідно, система добових нарядів будується 

виходячи із положень Закону України від 24.03.1999 «Про Статут 

внутрішньої служби Збройних Сил України» [98]. Натомість, як випливає зі 

вступу до Статуту, його дія поширюється на Державну прикордонну службу 

України, Службу безпеки України, Національну гвардію України та на інші 

військові формування, створені відповідно до законів України, Державну 
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спеціальну службу транспорту, Державну службу спеціального зв’язку та 

захисту інформації України, але не на Національну поліцію. Питання 

залучення курсантів до господарських робіт взагалі часто вуалюється під 

інші види діяльності (спортивне свято, відрядження, суботник), що 

підтверджує правовий вакуум щодо їх використання. Взагалі, ми із 

впевненістю можемо казати, що фахівець для потреб поліції якомога більше 

часу має проводити за відпрацюванням практичних навичок його подальшої 

роботи, а не вдосконалювати миття підлоги або прибирання листя на 

території навчального закладу. Боротьба із цими явищами має стояти в 

авангарді реформ відомчої освіти поліцейських. 

Як вдало наголошує Н.Я. Рудий, вирішення проблеми заміщення 

значної кількості офіцерських вакансій у міліції було покладено на відомчу 

освіту МВС України, яка компенсувала вище перелічені проблеми певними 

стимулами для абітурієнтів (отримання вищої юридичної освіти, 

офіцерського звання, уникнення служби в армії). Ця система стимулів 

працює і дотепер, дозволяючи кожного року доукомплектовувати підрозділи 

міліції молодими фахівцями. Але вона має ряд суттєвих недоліків, які 

виявляються в процесі підготовки та адаптації працівника до практичного 

застосування своїх навиків. Перш за все, відзначаємо деяку психологічну 

неготовність курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України до 

отримання серйозних службових та навчальних навантажень. У багатьох 

курсантів (як правило 17-18-річних), остаточно ще не сформована доросла 

психіка, життєві пріоритети, а вони вже піддаються одночасно 

навантаженням, що передбачені військовими Статутами (Внутрішньої 

служби, Вартової та гарнізонної служби) та вимогам робочих і навчальних 

програм для здобуття вищої юридичної освіти. Внутрішній розпорядок дня, 

який передбачає шикування, прибирання, ряд виховних заходів, культурно-

просвітницьких, заступання в добові наряди (як наслідок – пропуск занять), 

часто не сприяють якісному засвоєнню знань [99].  

Дійсно, необхідною і своєчасною сьогодні є розробка і запровадження 



96 

єдиної моделі службової діяльності для внутрішньоорганізаційного 

забезпечення функціонування ВНЗСУН, які здійснюють підготовку 

поліцейських. Несення служби має виступати додатковим обов’язком, але не 

перешкодою для здобуття знань. Господарські роботи, на наше глибоке 

переконання, має виконувати технічний персонал за контрактом. 

Стосовно умов закінчення ВНЗСУН та подальшої діяльності, можна 

наголосити на тому, що у таких закладах діє особливий порядок призначення 

на посаду для подальшого проходження служби. 

Відповідно до частин 3-5 ст. 74 «Підготовка поліцейських у вищих 

навчальних закладах із специфічними умовами навчання» розподіл 

випускників вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, 

що здійснюють підготовку поліцейських, які навчаються на денній формі 

навчання за державним замовленням, здійснюється комісіями з 

персонального розподілу з урахуванням інтересів служби відповідно до 

набутої випускником кваліфікації, спеціальності та спеціалізації. Особи, які 

навчаються за державним замовленням у вищих навчальних закладах із 

специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, у 

разі дострокового розірвання контракту про здобуття освіти з будь-яких 

підстав, крім звільнення зі служби в поліції на підставі підпунктів 2, 4 

частини першої статті 77 цього Закону, а також поліцейські, звільнені зі 

служби в поліції протягом трьох років після закінчення вищезазначених 

навчальних закладів з будь-яких підстав, крім звільнення зі служби в поліції 

на підставі підпунктів 2, 4 частини першої статті 77 цього Закону, 

відшкодовують Міністерству внутрішніх справ України витрати, пов’язані з 

їх утриманням у вищому навчальному закладі, в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України. У разі відмови від добровільного 

відшкодування витрат, зазначених у частині четвертій цієї статті, таке 

відшкодування здійснюється в судовому порядку [19]. 

Наведене кореспондується із пунктом 4 частини 2 статті 13 

«Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і 
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науки, інших органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні 

заклади» Закону України «Про вищу освіту» про те, що державні органи, до 

сфери управління яких належать вищі навчальні заклади: сприяють 

працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів, що належать до 

сфери їх управління, здійснюють розподіл випускників вищих військових 

навчальних закладів (вищих навчальних закладів із специфічними умовами 

навчання) для подальшого проходження служби та надають випускникам 

інших вищих навчальних закладів інформацію про наявність вакансій у 

складі юридичних осіб незалежно від форми власності та підпорядкування 

для можливого працевлаштування [7]. 

Також, відповідно до частин 1 та 3 статті 64 «Працевлаштування 

випускників вищих навчальних закладів», можна спостерігати відмінність у 

працевлаштуванні. Так, випускники вищих навчальних закладів вільні у 

виборі місця роботи, крім випадків, передбачених цим Законом. Вищі 

навчальні заклади не зобов’язані здійснювати працевлаштування 

випускників. У свою чергу, випускники вищих військових навчальних 

закладів (вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання), 

військових інститутів як підрозділів вищих навчальних закладів з числа 

військовослужбовців (осіб начальницького складу) направляються для 

подальшого проходження служби відповідно до законодавства [7]. 

Таким чином, специфічними умовами навчання можна вважати 

особливі вимоги, що встановлюються державними органами, до сфери 

управління яких належать вищі навчальні заклади, та стосуються певних 

обмежень і привілеїв на всіх етапах навчання (вступ, навчальний процес та 

випуск). 

До складових специфічних умов ВНЗСУН, які здійснюють підготовку 

кадрів для Національної поліції (поліцейських), що мають місце в сучасній 

системі підготовки фахівців, нами включено: 

1) відповідний рівень психічного і фізичного здоров’я (перевірка стану 

здоров’я ВЛК, щорічні медичні профілактичні огляди); 
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2) визначений рівень спортивної підготовки (залежно від групи 

здоров’я та форми навчання); 

3) професійна мотивація (налаштованість на службу в поліції, творчий 

конкурс, співбесіда); 

4) забезпечення внутрішньоорганізаційних потреб вищого навчального 

закладу (несення служби у формі добових нарядів та господарських робіт); 

5) особливі умови проживання та організації навчального процесу 

(казармений режим, табірний збір, навчальні збори та стрільби); 

6) особливий статус перемінного складу (курсантів, слухачів); 

7) особливий порядок розподілу і направлення для подальшого 

проходження служби в органах Національної поліції (призначення на посаду 

після завершення навчання і попереднього розподілу). 

Що стосується ефективності підготовки поліцейських кадрів у 

ВНЗСУН, можна навести приклад з підготовки поліцейських у США. В 

огляді літератури про значення підготовки поліцейських кадрів у коледжах 

Р.Л. Пейніч (Dr. Rebecca L. Paynich) акцентує на таких моментах: 

а) професійні поліцейські кадри (ті, хто проходив підготовку у 

відомчих коледжах):  

- мають кращі комунікативні навички; 

- готують кращі звіти; 

- є більш толерантними з громадянами; 

- демонструють більш чітке мислення; 

- краще розуміють поліцейську діяльність та систему кримінального 

правосуддя; 

- краще розуміють питання громадянських прав з різних точок зору; 

б) такі поліцейські також: 

- краще адаптуються до організаційних змін; 

- більш професійні; 

- мають менше адміністративних і кадрових проблем; 

- краще вдаються до використання інноваційних технологій; 
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- отримують менше скарг громадян; 

- отримують менше дисциплінарних заходів впливу; 

- мають менше нещасних випадків у практиці; 

- менше хворіють в період роботи; 

- є кращими у поліцейській (професійній) підготовці; 

- скоріше використовують «deadly force», тобто вогнепальну зброю 

на ураження; 

- менш цинічні; 

- більш відкриті; 

- вважають вищою цінністю етичну поведінку; 

в) поліцейські, які навчались у коледжах, повідомляють, що вони: 

- краще уміють використовувати службові контакти; 

- мають більше знань про закон; 

- краще підготовлені до участі в судовому провадженні; 

- мають вищу якість роботи; 

- мають більш високий рівень можливостей для вирішення проблем; 

- спілкуються краще і мають кращі міжособистісні робочі стосунки; 

- краще вирішують конфлікти; 

- більше підготовлені для протидії критиці, змінам, навантаженням і 

стресу; 

- приймають кращі дискреційні рішення, тобто рішення в межах 

дозволеного [100]. 

Як випливає з викладеного, специфічні умови навчання здатні 

виступати вагомою перевагою порівняно із традиційним навчанням та 

вигідно вирізняти особу, яка проходила підготовку саме в таких закладах, 

здобуваючи професію поліцейського. Ми переконані у необхідності 

першочергового впровадження трьох моментів: 1) включення до навчання у 

ВНЗСУН цивільних фахівців для задоволення потреб Національної поліції; 

2) скасування господарських робіт для курсантів і слухачів; 3) скасування 

творчого конкурсу у формі співбесіди як генеруючого корупцію фактору. 
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У подальшому вбачаємо за доцільне зосередитися на дослідженні 

питань правового статусу вищих навчальних закладів із специфічними 

умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, збільшенні ролі 

практичної підготовки у навчальному процесі, широкому використанні 

інтерактивних і віртуальних тренажерів під час навчання, зменшенні ролі 

стройової підготовки, кількості добових нарядів та господарських робіт, на 

які залучається перемінний склад. Все це окремі складові, з яких потрібно 

починати комплексне реформування підготовки поліцейських в Україні. У 

перспективі це дозволить стандартизувати і чітко окреслити специфіку 

підготовки професійних кадрів у таких закладах [80, с. 103]. 

 

 

2.2. Поняття і зміст етапів підготовки кадрів для Національної 

поліції у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами 

навчання 

 

Розглянувши в межах попередніх підрозділів сутність і зміст 

специфічних умов навчання у ВНЗСУН, які здійснюють підготовку 

поліцейських та належать до сфери управління МВС України, варто 

зосередити увагу на самому процесі підготовки поліцейських кадрів. 

Переходячи до розкриття змісту підрозділу, зазначимо, що підготовку 

кадрів ми пропонуємо розглядати у двох аспектах. З одного боку, це унітарна 

за змістом діяльність, що полягає у процесі прийому-передачі знань, умінь та 

навичок для подальшої роботи за фахом. З іншого – підготовка кадрів може 

розглядатися як складний процес, що здійснюється у відношенні певних осіб, 

певними суб’єктами на різних рівнях та в різний спосіб. 

Враховуючи ту обставину, що предметом державного замовлення з 

боку Національної поліції виступають атестовані кадри, основну увагу буде 

приділено особливостям саме їхньої підготовки. 

Звертаючись до Закону України «Про Національну поліцію», можна 
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побачити, що «підготовка» в тексті Закону переважно вживається у прив’язці 

до навчання поліцейського (контракт, атестація, рівень фізичних здібностей, 

освітній рівень тощо). 

Також у статті 72 «Професійне навчання поліцейських» вказаного 

Закону містяться складові професійного навчання поліцейських, яке 

складається з: 1) первинної професійної підготовки; 2) підготовки у вищих 

навчальних закладах із специфічними умовами навчання; 3) післядипломної 

освіти; 4) службової підготовки – системи заходів, спрямованих на 

закріплення та оновлення необхідних знань, умінь та навичок працівника 

поліції з урахуванням оперативної обстановки, специфіки та профілю його 

оперативно-службової діяльності [19]. 

Оскільки ми розглядаємо підготовку кадрів для Національної поліції у 

ВНЗСУН, можна із впевненістю вести мову про те, що ними забезпечуються 

всі складові професійного навчання поліцейських. Натомість питання 

підготовки цивільних фахівців практично не врегульовані. 

Концепція реформування освіти в МВС України, затверджена Наказом 

МВС України від 25.11.2016 № 1252, в розділі IV «Концептуалізація окремих 

напрямів реформування», відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

інших законодавчих актів, визначає доцільним запровадження трирівневої 

системи підготовки: на першому рівні здійснюватиметься первинна 

професійна підготовка; на другому – підготовка фахівців освітніх рівнів 

бакалавра та магістра з відрядженням за підсумками державного атестування 

до комплектуючих органів для призначення на посади; на третьому – 

підготовка керівного складу відповідно до навчальних програм 

управлінського змісту [27]. 

У Концепції підкреслюється, що навички публічного адміністрування з 

урахуванням досягнень сучасного менеджменту, практичної психологічної та 

іміджевої діяльності тощо стануть предметом підготовки керівників на 

третьому рівні. Також провідним вищим навчальним закладом МВС на 

третьому рівні визначається Національна академія внутрішніх справ (НАВС). 
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Від себе зазначимо, що Харківський національний університет внутрішніх 

справ також є потужним закладом зі статусом національного ВНЗ, а відтак 

визначення київського ВНЗ провідним у відомчий системі обґрунтовано в 

тому числі і географічними обставинами. 

Слід зауважити, що, на противагу освітнім рівням, визначеним у статті 

5 «Рівні та ступені вищої освіти» Закону України «Про вищу освіту»: 

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; перший (бакалаврський) 

рівень; третій (освітньо-науковий) рівень; науковий рівень [7], Концепцією 

передбачено, що навчальні заклади МВС, які здійснюють підготовку фахівців 

Національної поліції України, мають особливістю трирівневу систему 

професійної підготовки поліцейського. 

Перший рівень. Початкова (первинна професійна) підготовка 

безпосередньо у ВНЗСУН та в навчально-тренувальних центрах (коледжах, 

училищах), створених на базі державних установ «Навчальний центр 

підготовки поліцейських», які підпорядковуються ВНЗСУН, є їх 

структурними навчальними підрозділами без статусу окремої юридичної 

особи, з дотриманням принципу регіонального розташування. 

В основу підпорядкування навчально-тренувальних центрів ВНЗСУН 

покладено дотримання принципу регіонального розміщення, що забезпечує 

наближеність навчального закладу до замовника, економію коштів на 

відрядження слухачів для післядипломної освіти тощо: 

1. Національна академія внутрішніх справ: Київський, Вишгородський, 

Чернівецький навчальні центри; 

2. Харківський національний університет внутрішніх справ: Сумський 

навчальний центр; 

3. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ: 

Запорізький навчальний центр; 

4. Львівський державний університет внутрішніх справ: Волинський 

навчальний центр; 

5. Одеський державний університет внутрішніх справ: Одеський 
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навчальний центр; 

6. Донецький юридичний інститут: Маріупольський навчальний 

центр [27]. 

Від себе зауважимо, що у змісті Концепції «загубили» Луганський 

державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Його 

включають до складу ВНЗ, що перебувають у сфері управління МВС 

України, проте у системі професійного навчання його немає. 

Загальний термін початкової (первинної професійної) підготовки 

визначено до 10 місяців (7 місяців – теоретичне навчання, 3 місяці – 

практичне) з подальшим присвоєнням за підсумками атестування 

кваліфікації «поліцейський» та призначенням на посади молодшого складу 

поліції. Навчальна підготовка здійснюється за єдиною погодженою з МОН і 

затвердженою МВС освітньо-професійною програмою та передбачає 

оволодіння практичними навичками застосування спеціальних засобів та 

вогнепальної зброї, заходів фізичного впливу, складання службових і 

процесуальних документів, керування автомототранспортом, володіння 

комп’ютерними та спеціальними технічними засобами, здійснення 

рятувальних операцій, долікарської допомоги, комунікації та спілкування з 

населенням тощо [27]. 

Звернемо увагу, що сьогодні фактично не відбувається навчання за 

напрямками: керування автомототранспортом (є загальна автомобільна 

підготовка), долікарська допомога, яка відповідно до чинного законодавства 

має називатися «домедична допомога», та здійснення рятувальних операцій. 

На наступному (другому рівні) професійне навчання кадрів для 

Національної поліції у ВНЗСУН проходить за відповідними програмами з 

підготовки фахівців за освітніми, освітньо-науковими та науковими рівнями 

(бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук). Звичайно, чим вищим є 

рівень підготовки, тим більш складною і тривалою є програма підготовки 

фахівця. Необхідно зазначити, що успішне опанування першими двома із 

зазначених вище рівнів має наслідком відрядження (фактично – направлення) 
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для подальшого проходження служби у практичні органи і підрозділи 

Національної поліції. Натомість з фахівців, які пройшли підготовку за 

освітньо-науковими і науковими рівнями, передбачається формування 

педагогічного і наукового персоналу ВНЗСУН. 

Відносно специфічним є третій рівень. Його особливість полягає в 

тому, що фахівець (поліцейський) фактично проходить певну спеціалізацію, 

перепідготовку або підвищення кваліфікації з метою удосконалення 

професійних якостей як керівника. Тобто особа у період до трьох місяців 

опановує затверджені навчальні плани з адміністрування.  

Концепцією передбачається, що така підготовка буде здійснюватися в 

НАВС на умовах конкурсу на базі освітнього ступеня магістра серед 

представників середнього складу поліції, які за період безперервної служби 

(не менше ніж 5 років) позитивно себе зарекомендували та виявили бажання 

працювати на керівних посадах (зараховані до кадрового резерву) [27]. 

Принагідно зазначимо, що ініційований раніше проект «Лицарі честі», який 

мав подібне спрямування, не був реалізований. Водночас збереження старої 

системи призначення керівників замість відбору їх за кращими результатами 

конкурсів негативно впливає на формування кадрового потенціалу 

Національної поліції. 

Післядипломна освіта (підвищення кваліфікації) здійснюється поряд з 

основними рівнями професійної освіти і функціонує як на базі ВНЗСУН (із 

врахуванням можливостей використання навчально-тренувальних центрів), 

так і у формі службової підготовки безпосередньо в органах Національної 

поліції України на місцях. Реальне втілення одного з головних принципів 

«навчання впродовж життя» означає, що, незалежно від стажу роботи, 

вислуги років, займаної посади поліцейський повинен займатися 

вдосконаленням своїх професійних знань, самоосвітою. Указані положення 

закріплені на законодавчому рівні Законом України «Про вищу освіту» [27; 

7]. 

Хотілося б звернути увагу, що Концепція реформування освіти в МВС 
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України не відповідає повною мірою реаліям сьогодення та галузевому 

освітньому законодавству, у зв’язку з чим нами було підготовлено низку 

пропозицій і доповнень до законодавства, які направлено для розгляду 

профільними комітетами Верховної Ради України (додатки). 

У дослідженні системи підготовки майбутніх працівників для 

Національної поліції О.М. Пасько визначає, що з метою якісної підготовки 

фахівців для МВС слід визнати доцільність безперервної підготовки 

працівника, оскільки особа повинна завжди розвивати та удосконалювати 

свої знання, вміння та навички. Система підготовки фахівців у ВНЗ МВС 

пов’язана із необхідністю безперервної підготовки працівників органів 

досудового розслідування і охоплює три етапи: по-перше, довузівський етап, 

який включає в себе правовиховну, правоосвітницьку, профорієнтаційну 

підготовку. 

Довузівський етап характеризується попередньою обізнаністю 

майбутніх абітурієнтів із професійною діяльністю правоохоронних органів. 

Правоосвітня та правовиховна підготовка спрямована на правове виховання 

учнів. Профорієнтаційна підготовка сприяє обізнаності молоді щодо певних 

видів професій з метою обрання вірного професійного шляху.  По-друге, 

вузівська підготовка. Вузівська підготовка охоплює вступ, навчання та 

закінчення навчання. Конкурсний відбір кандидатів на навчання до ВНЗ 

МВС здійснюється за результатами зовнішнього незалежного тестування, 

підтвердженого сертифікатами Українського центру оцінювання якості 

освіти, а також психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної підготовки 

вступників до ВНЗ та співбесіди щодо готовності до проходження служби в 

органах внутрішніх справ. Розвиток та формування різновидів готовності 

курсантів ВНЗ спрямований у послідовній взаємозалежності навчальної, 

виховної, практичної та самостійної роботи. Адже завдання вищої освіти не 

тільки спрямоване на оснащення знань, умінь та навичок, але й на здатність 

їх виконувати по завершенню навчання. Слід зазначити, що здебільшого у 

ВНЗ, відповідно до навчальних планів, домінують лекційні заняття і менша 
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кількість семінарських та практичних. Так, О.М. Пасько вважає це основним 

недоліком для розвитку компетентної особи, оскільки знання необхідно 

постійно закріплювати практичними зайняттями з метою їх усвідомлення, 

формування професійних вмінь та навичок. По-третє, післявузівська 

підготовка, що полягає у безперервному процесі навчання із постійним 

самовдосконаленням та підвищенням кваліфікації [101]. 

Враховуючи позитивний зміст проведеного О.М. Пасько дослідження в 

контексті виокремлення саме етапів, а не рівнів підготовки, ми не можемо 

повною мірою погодитися із запропонованою автором градацією основних 

етапів підготовки поліцейського та термінологією, якою оперує фахівець. 

На підставі аналізу вищевикладеного ми схиляємось до розкриття 

поняття підготовки кадрів для Національної поліції ВНЗСУН у призмі 

складної багаторівневої діяльності, що проходить певні умовно визначені 

етапи. Акцентуємо, що умовний розподіл підготовки поліцейських кадрів 

ВНЗСУН на етапи видається нам більш прийнятним, ніж дослідження рівнів 

підготовки. Пояснюючи власну думку, зауважимо, що на кожному 

освітньому рівні (бакалавр, магістр тощо) етапи підготовки є в цілому 

тотожними, а отже дана категорія є більш широкою і універсальною, ніж 

рівень підготовки. 

Сподіваємось, що не буде вважатися невірним твердження, що 

підготовка кваліфікованого фахівця починається саме з добору кадрів, а 

ВНЗСУН відіграють у цьому не останню роль. Тому, з урахуванням 

законодавчих положень та керуючись відомчим нормативно-правовим 

масивом, пропонуємо виділити такі етапи підготовки поліцейських кадрів 

ВНЗСУН: 

а) підготовчий (добір); 

б) вступний (вступ); 

в) навчальний; 

г) післядипломний (перепідготовка, підвищення кваліфікації); 

д) поточний (службова підготовка). 
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Нижче пропонується детально розглянути кожен з умовно визначених 

нами етапів підготовки кадрів для Національної поліції у ВНЗСУН. 

Підготовчий етап (добір). Даний етап охоплює профорієнтаційну 

роботу, вимоги до кандидатів та організацію добору на навчання. 

Слід погодитись із думкою О.М. Пасько щодо значення довузівської 

підготовки, що має важливе значення для майбутніх працівників МВС та 

сприятиме обізнаності у галузі професії та можливих проблем, що можуть 

виникати під час виконання професійних обов’язків [101]. 

Профорієнтаційна підготовка регламентується Конвенцією про 

професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських 

ресурсів від 23.06.1975 № 142 [102], Постановою Кабінету Міністрів України 

«Про утворення Ради з питань професійної орієнтації населення» від 21 січня 

2009 року № 28 [103], Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації 

населення» від 17 вересня 2008 року № 842 [104], Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції 

державної системи професійної орієнтації» від 27 січня 2010 року № 150-р 

[105]. 

Відповідно до ст. 3 Конвенції про професійну орієнтацію та професійну 

підготовку в галузі розвитку людських ресурсів № 142 [102] кожний член 

Організації поступово розширює свої системи професійної орієнтації і 

системи професійної інформації щодо зайнятості з метою забезпечення того, 

щоб всебічна інформація та якомога ширша орієнтація були доступні дітям, 

молодим людям і дорослим, враховуючи відповідні програми для осіб з 

фізичними й розумовими вадами. 

Як зазначає О.М. Пасько, профорієнтаційна підготовка є важливим 

аспектом довузівської підготовки, оскільки професію поліцейського молодь 

пов’язує з романтикою. У зв’язку з цим виникає значна кількість проблем 

серед молодих фахівців, які розчаровуються у своїй професії. Звичайно, 

майбутні правоохоронці вбачають у професії тільки героїчні перемоги над 
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злочинцями, а інший бік правоохоронної діяльності (небезпечність для життя 

та здоров’я, робота в екстремальних ситуаціях, прийняття швидких вірних 

рішень, від яких іноді може залежати життя людей, виїзди на місця скоєння 

злочинів, безпосередній контакт із правопорушниками, кропітке складання 

процесуальних документів тощо) вони навіть не розглядають. Саме у цьому і 

полягає проблема розуміння майбутньої професії і подальше професійне 

ставлення до неї під час виконання професійних обов’язків. Фахівець 

наголошує на наданні під час стадії вибору майбутньої професії можливості 

ознайомитись із правоохоронною діяльністю. Одним зі шляхів вирішення 

цього аспекту є довузівська підготовка майбутніх правоохоронців [101]. 

Ми не зовсім погоджуємось із можливістю ознайомлення з 

правоохоронною діяльністю до моменту добору на навчання. Специфіка 

правоохоронної діяльності пов’язана із численними аспектами дотримання 

обігу службової інформації, нерозголошення персональних даних, 

застосування превентивних і примусових поліцейських заходів. Все це не є 

доступним для широкого загалу, а отже важливішим вбачається уникати 

зайвої романтизації професії, вміти чесно говорити про недоліки і потреби 

поліції та реалії поліцейської діяльності. На попередньому етапі це допоможе 

потенційним вступникам визначитись з їх реальними прагненнями. До того 

ж, потрібно визнати, що сучасна система професійної орієнтації втратила 

своє значення. Замість активного добору кадрів для Національної поліції (в 

тому числі самими поліцейськими з територіальних підрозділів Національної 

поліції), у ВНЗСУН, які належать до сфери управління МВС, найбільш 

важливим напрямком є профорієнтаційні заходи із майбутніми особами що 

навчаються цивільних спеціальностей на контрактній основі. Тобто, нонсенс 

полягає у тому, що відомчий вищий навчальний заклад опікується, 

передусім, набором студентів у майбутньому році, які у своїй переважній 

більшості не поповнять лави поліцейських та МВС у цілому. 

У свою чергу, В.В. Посметний доволі вдало визначає поняття 

професійного відбору кандидатів на службу як систему взаємопов’язаних, 
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цілеспрямованих, нормативно визначених організаційно-управлінських, 

соціально-економічних, медико-біологічних та психологічно-педагогічних 

заходів щодо визначення наявних потенційних особистих, ділових і 

моральних якостей кандидатів на зайняття вакантних посад або навчання у 

відомчих навчальних закладах, необхідних для високоякісного виконання у 

подальшому правоохоронних функціональних обов’язків [106]. 

На підтримку важливості довузівської підготовки фахівця для органів 

внутрішніх справ І.М. Совгір пропонує авторський варіант визначення 

поняття відомчої довузівської підготовки як такого періоду підготовки 

майбутніх висококваліфікованих працівників, який закінчується моментом 

успішної здачі вступних екзаменів у вищі навчальні заклади системи органів 

Міністерства внутрішніх справ і охоплює такі форми їх навчання: ліцейна, 

загальнопрофільна, початкова професійна [107]. 

Ми не поділяємо позицію автора щодо змісту і форм відомчої 

довузівської підготовки, адже підготовка поліцейських, на наше глибоке 

переконання, ґрунтується саме на якісному доборі і навчанні фахівців, 

насамперед у ВНЗСУН, а також у підвідомчих їм установах. 

У перелік вимог до кандидатів слід включити рівень освіти, вік, 

відповідний стан психічного і фізичного здоров’я. 

Так, вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання визначені 

розділом ІІ Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів на 

навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, 

які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ, 

поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України, 

затвердженого наказом МВС України від 15 квітня 2016 року № 315 [60]. 

Відповідно до раніше здобутого ступеня, освітньо-кваліфікаційного 

рівня, фахової спрямованості та специфіки підготовки фахівців для МВС та 

Національної поліції України приймаються: 

1) на денну форму навчання за державним замовленням: особи, які 

мають повну загальну середню освіту, віком від 17 років; особи молодшого 
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складу поліції, які мають повну загальну середню освіту; особи молодшого 

та середнього складу поліції, які мають вищу юридичну освіту освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (ступінь молодшого 

бакалавра); особи середнього складу поліції, які мають ступінь бакалавра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста); особи середнього складу 

поліції, які мають вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, 

стаж керівника структурного підрозділу органу поліції не менше 1 року; 

особи, які мають профільну вищу освіту не нижче ступеня бакалавра (для 

МВС); особи середнього складу поліції та цивільні особи, які працюють на 

підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління 

МВС, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста); 

2) на заочну форму навчання за державним замовленням: особи, які 

мають спеціальні звання молодшого складу поліції та повну загальну 

середню освіту; особи, які мають спеціальні звання молодшого та середнього 

складу поліції, а також ступінь молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненою 

спеціальністю; особи, які мають спеціальні звання середнього складу поліції 

та ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста); особи 

середнього складу поліції, які мають вищу освіту освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста, стаж керівника структурного підрозділу органу поліції не 

менше 1 року; особи середнього складу поліції та цивільні особи, які 

працюють на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до 

сфери управління МВС, які мають ступінь магістра (освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста) [60]. 

Зауважимо, що освітньо-кваліфікаційні рівні сьогодні замінені 

поняттям освітніх, освітньо-наукових та наукових рівнів, що необхідно 

відобразити у змісті даного порядку. 

Цікавим моментом Закону України «Про Національну поліцію» є те, 

що за статтею 49 «Вимоги до кандидатів на службу в поліції» на службу в 
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поліції можуть бути прийняті громадяни України віком від 18 років, які 

мають повну загальну середню освіту, незалежно від раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, які володіють українською 

мовою. В свою чергу, стаття 74 «Підготовка поліцейських у вищих 

навчальних закладах із специфічними умовами навчання» визначає, що до 

вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які 

здійснюють підготовку поліцейських, можуть бути зараховані громадяни 

України, яким станом на 31 грудня року вступу виповниться 17 років [19]. 

Курсант набуває статусу поліцейського та отримує первинне спеціальне 

звання рядового поліції, що нерідко відбувається до моменту досягнення 

такою особою 18-річного віку, а отже положення Закону не узгоджені між 

собою. 

Добір кандидатів на навчання буде розглянутий нами відповідно до 

положень розділу ІІІ Порядку, але із акцентом на підготовці кадрів для 

Національної поліції. Отже, первинний добір кандидатів у поліцейські 

проводиться територіальними (практичними) органами і підрозділами 

Національної поліції України у взаємодії із приймальними комісіями 

ВНЗСУН. Абітурієнт має відносну свободу вибору, так як він обмежений 

ВНЗСУН, які входять до сфери управління МВС України. Важливо 

наголосити на роздільній відповідальності за якість у доборі потенціальних 

кадрів. На кожному етапі переміщення справи кандидата відповідальною є 

особа – керівник відповідного напрямку. Наприклад, на момент проходження 

обстеження військово-лікарською комісією (далі – ВЛК) та 

психофізіологічного обстеження, за точність і повноту інформації та 

результати медичного обстеження відповідає керівник ВЛК. 

Іншим прикладом розподілу обов’язків між уповноваженими 

суб’єктами є те, що особові (навчальні) справи кандидатів першочергово 

оформлюються у практичних органах і підрозділах поліції, тоді як в 

подальшому ВНЗСУН формують особову (навчальну) справу абітурієнта, 
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який визначився із бажаним місцем навчання. Недоліком цього процесу є те, 

що відповідні справи тривалий час надсилаються від Національної поліції 

(територіальні органи) до МВС (навчальні заклади) і навпаки. 

Важливо, що документи, які подають кандидати на навчання, для 

формування особових (навчальних справ) обробляються відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 [38]. 

Зауважимо, що до особової справи кандидата на навчання додаються 

різні документи, наприклад для Національної поліції – типова форма П-2. 

Певним недоліком ми вважаємо те, що частину з таких документів особа 

вимушена заповнювати власноруч (наприклад, автобіографію). Це виглядає 

трохи дивно у сучасному світі, де існує і цифровий підпис, і електронні 

платежі, і безготівкові розрахунки тощо. 

Загалом процедура формування навчальної справи (як і процедура 

переведення на інше місце служби, на іншу посаду тощо) лишається 

переобтяженою вагомим пакетом документів, які змушений готувати, 

оформлювати, підписувати і заповнювати сам кандидат на навчання. Все це 

справляє негативний ефект зайвою бюрократизацією процедури. У випадку із 

кандидатами на здобуття освітньо-наукового та наукового рівнів 

(ад’юнктура/докторантура) особи також вимушені подавати значний обсяг 

документів у суворій відповідності до переліку. 

Важливо, що під час вивчення кандидатів на навчання забороняється 

проводити будь-які перевірки їх рівня підготовки. Також при прийнятті на 

навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь 

(рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення його 

еквівалентності, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про 

освіту» від 05 травня 2015 року № 504 [108]. Контроль за проведенням 

вступної кампанії до ВНЗСУН здійснюється Управлінням професійної освіти 

та науки Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової 

діяльності Міністерства внутрішніх справ України [60]. 
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Що стосується критеріїв медичної і психічної відповідності службі у 

поліції кандидата, то особи, які вступають до ВНЗСУН на денну форму 

навчання, проходять медичний огляд, який здійснюється штатними ВЛК. У 

разі виникнення сумнівів щодо висновку про придатність до служби за 

медичними показниками за рішенням приймальної комісії кандидат 

направляється на ВЛК для додаткового обстеження за місцем дислокації 

ВНЗСУН або до тимчасово створених ВЛК ВНЗСУН [60]. 

Зазначені аспекти підготовки кадрів для Національної поліції 

врегульовано наказами МВС України від 17 грудня 2015 № 1583 «Про 

затвердження Порядку психофізіологічного обстеження кандидатів на 

службу в поліції та Порядку обстеження на предмет виявлення алкогольної, 

наркотичної та токсичної залежності кандидатів на службу в поліції» [61] та 

від 03 квітня 2017 року № 285 «Про затвердження Положення про діяльність 

медичної (військово-лікарської) комісії МВС» [109]. 

Зокрема, наказ МВС України від 17 грудня 2015 № 1583 прийнято 

відповідно до ст. 50 Закону України «Про Національну поліцію» та з метою 

належної організації проведення психофізіологічного обстеження, 

обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної 

залежності кандидатів на службу в поліцію [61]. 

Професійний психофізіологічний відбір (психофізіологічне 

обстеження) кандидатів на службу в Національну поліцію України 

здійснюється лікарями-психофізіологами (лікарями з функціональної 

діагностики) закладів охорони здоров’я МВС України. 

Обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та 

токсичної залежності кандидатів на службу в поліцію (первинний 

профілактичний наркологічний огляд) проводиться відповідно до Закону 

України «Про психіатричну допомогу» [110], статті 50 Закону України «Про 

Національну поліцію», постанови Кабінету Міністрів України від 

6 листопада 1997 року № 1238 «Про обов’язковий профілактичний 

наркологічний огляд і порядок його проведення» [111] та наказу 
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Міністерства охорони здоров’я України від 28 листопада 1997 року № 339 

«Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та 

протинаркотичних заходів та обов’язкових профілактичних наркологічних 

оглядів» [112]. 

Первинний профілактичний наркологічний огляд кандидатів на службу 

в поліції в закладах охорони здоров’я МВС України проводиться з 

урахуванням сертифіката (форма 140/о), затвердженого згаданою вище 

постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року № 1238 

«Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його 

проведення», виданого наркологічним закладом за місцем постійного 

проживання кандидата [111]. 

У випадку, коли дані проведеного огляду та/або аналізів свідчать про 

можливу наявність у потенціального службовця поліції відхилень у поведінці 

та психіці, спровоковану вживанням заборонених речовин, медичними 

працівниками проводиться поглиблене обстеження (часто пов’язане із 

перебуванням на стаціонарі). Поширеною практикою є використання тест-

систем для оперативної фіксації випадків наркотичного сп’яніння. 

Нормативно підтвердження первинних висновків про виявлення ознак 

наркологічного захворювання в особи-кандидата є підставою для 

направлення на додаткове обстеження до психіатричного закладу МОЗ 

України. Фактично ж це унеможливлює подальший процес вступу на 

навчання, і така особа не є бажаною як поліцейський. 

Результати обстежень з використанням тест-систем для експрес-

діагностики стану алкогольного (наркотичного) сп’яніння та результати 

додаткового обстеження у психіатричному закладі МОЗ України 

враховуються лікарем-психіатром при прийнятті рішення щодо придатності 

кандидата до служби в поліції [61]. 

Що стосується ВЛК МВС України, то першим з їх основних завдань є 

визначення за станом здоров’я, фізичного розвитку, а для окремих видів 

службової діяльності – за індивідуальними психофізіологічними 
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особливостями, придатності кандидатів до служби в поліції, кандидатів до 

вступу до ВНЗСУН, здобувачів вищої освіти навчальних закладів, 

придатності поліцейських до подальшої служби при переміщенні по службі, 

проходження служби у відрядженні за кордоном [109]. 

Таким чином, можемо констатувати, що на попередньому етапі 

підготовки кадрів для Національної поліції особи, які виявили бажання 

навчатися у ВНЗСУН, мають відповідати вимогам щодо рівня фізичного і 

психічного здоров’я, а також не підпадати під обмеження, встановлені 

Законами України «Про вищу освіту» та «Про Національну поліцію». 

Вступний етап (вступ). Концепцією реформування освіти в МВС 

України передбачено, що набір на навчання проводитиметься на умовах 

конкурсу на основі повної загальної середньої освіти, вищої неюридичної 

освіти освітнього ступеня бакалавра (з проходженням курсу первинної 

професійної підготовки поліцейського протягом 3-4 місяців), а також на базі 

здобутої на першому рівні кваліфікації «поліцейський» (за наявності 

позитивної характеристики та бажання працювати на посадах середнього 

начальницького складу). Добір кандидатів на навчання та службу в поліцію 

здійснюватиметься прозоро з орієнтацією на їх компетенції. Нововведення 

передбачають запровадження мовного та щодо визначення базових 

здібностей тестування; групового вирішення завдань та структурованого 

інтерв’ю; а також змісту тесту фізичних здібностей. Отримавши свідоцтво з 

рейтинговою оцінкою, особа може взяти участь у конкурсі на навчання та 

подальшу роботу в поліції [27]. 

Організацію і проведення конкурсу детально розкрито у розділі ІV 

Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до 

вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які 

здійснюють підготовку кадрів для МВС, поліцейських та 

військовослужбовців Національної гвардії України. 

Приймальні комісії ВНЗ допускають до участі в конкурсі для вступу на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра вступників на основі повної 
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загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього 

незалежного оцінювання з двох загальноосвітніх предметів не нижче 

встановленої правилами прийому до ВНЗ мінімальної кількості балів. 

Для вступників на денну форму навчання для здобуття ступеня 

бакалавра замість одного із конкурсних предметів проводиться конкурс 

фізичних здібностей [60]. 

Акцентуємо, що Положення з організації перевірки рівня фізичної 

підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію 

України затверджено наказом МВС України від 09 лютого 2016 року № 90 

[113]. 

Для вступників на денну форму навчання для здобуття ступеня 

бакалавра замість одного із конкурсних предметів проводиться творчий 

конкурс. Підкреслимо, що хоча ВНЗСУН наділені певною автономією, МВС 

України було розроблено методичні рекомендації з проведення творчого 

конкурсу у ВНЗСУН [95]. Вище ми звертали увагу, що такий конкурс, не 

маючи великого практичного значення, значно збільшує корупційні ризики, 

адже включає не об’єктивні показники успішності абітурієнта, а керується 

суб’єктивною думкою членів вступних комісій. 

Професійний психологічний відбір оцінюється як «пройшов 

професійний психологічний відбір» або «не пройшов професійний 

психологічний відбір». Максимальна оцінка індивідуальних психологічних 

якостей становить 70 балів. Вступники, у яких за результатами тестування 

індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна 

нестійкість, а також ті, які набрали менше 50 % максимальної кількості балів 

(менше 35 балів), вважаються такими, що не пройшли професійний 

психологічний відбір, і з числа кандидатів для вступу відраховуються та до 

подальшого складання вступних випробувань не допускаються [60]. 

За результатами заключного медичного огляду кожного вступника 

виноситься постанова «придатний» або «непридатний» за станом здоров’я до 

навчання. ВНЗСУН самостійно визначає мінімальне значення кількості балів 
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сертифікатів із загальноосвітніх предметів (результатів вступних іспитів), з 

яких вступник допускається до участі в конкурсі. 

При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти 

подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, 

крім таких випадків, коли діють спеціальні умови щодо участі у конкурсному 

відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної 

середньої освіти (пункт 11 розділу ІV Порядку): а) визнані інвалідами війни 

відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» [114] (для потреб МВС); б) яким 

Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» [115] надано право на прийом без 

екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами 

співбесіди; в) особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний 

заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту 

населення) (для потреб МВС); г) яких законом визнано учасниками бойових 

дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім 

військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному 

відповідними положеннями про проходження військової служби 

громадянами України; д) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 

піклування, особи з їх числа; е) в яких є захворювання, зазначені у Переліку 

захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами 

зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства 

освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 

лютого 2008 року № 124/95 [116] (для потреб МВС); ж) звільнені з військової 

служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року; 

з) громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення 

антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з 

неї після 01 січня 2017 року; і) громадяни України, які проживають на 



118 

тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 

року; й) які проходять військову службу (крім військовослужбовців 

строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про 

проходження військової служби громадянами України; к) поліцейські; 

л) військовослужбовці Національної гвардії України, Збройних Сил України 

та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які 

проходять військову строкову службу або військову службу за контрактом 

(при вступі до ВНЗ, які здійснюють підготовку військовослужбовців 

Національної гвардії України) [60].  

Зазначені категорії осіб подають документи, що засвідчують їх право 

на складання вступних іспитів у ВНЗСУН. 

Цікаво, що хоча у порядку згадуються особливості підготовки фахівців 

для потреб МВС, в реаліях сьогодення цивільні фахівці для потреб 

Міністерства не проходять підготовку у більшості ВНЗСУН. 

Абітурієнти, що вступають до ВНЗСУН на базі повної загальної 

середньої освіти, проходять конкурс сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання за трьома предметами, причому третьою складовою конкурсу є 

саме творчий конкурс. Представникам заочної форми навчання дозволяється 

вільний вибір третього предмета із визначеного переліку. 

Важливо, що приймальні комісії ВНЗСУН нараховують до балів 

сертифікатів ЗНО додаткові бали за закінчення довузівської підготовки в разі 

успішного закінчення таких курсів та бали за успішне навчання (переможці 

олімпіад, номінанти науково-дослідницьких конкурсів Малої академії наук). 

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема, англійської 

мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language 

Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не 

нижче рівня В1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або 

аналогічного рівня), звільняється від вступного іспиту з іноземної мови. Під 

час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються 

до результату вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. 
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Вступаючи на навчання за освітньо-науковим рівнем освіти (доктор 

філософії), особа складає вступний екзамен із спеціальності та екзамен з 

іноземної мови на рівні В2 або аналогічного. Для абітурієнтів, які мають 

відповідні сертифікати, складення вступного екзамену з іноземної мови не 

проводиться.  

Зауважимо, що відповідні програми вступних випробувань 

розробляються і затверджуються ВНЗСУН (за погодженням з МВС України) 

не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Інформація 

щодо програм фахових випробувань оприлюднюється на веб-сайтах 

ВНЗСУН та інформаційних стендах приймальної комісії [60]. 

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування 

у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче 

встановленого правилами прийому до ВНЗ мінімального рівня, які вибули за 

результатами творчого конкурсу (професійного психологічного відбору для 

Національної гвардії України), а також особи, які забрали документи після 

дати закінчення прийому документів, до участі у подальших вступних 

випробуваннях та в конкурсному відборі не допускаються. 

Організація конкурсу та послідовність проведення вступних іспитів, 

творчий конкурс визначаються приймальною комісією ВНЗСУН. 

Перескладання вступних іспитів, повторне проведення творчого конкурсу та 

професійного психологічного відбору не дозволяються. Апеляції щодо 

результатів вступних випробувань розглядає апеляційна комісія ВНЗСУН, 

положення та персональний склад якої затверджуються наказом ВНЗ. 

Що стосується зарахування на навчання (розділ V Порядку), то прийом 

до ВНЗСУН здійснюється за конкурсом з урахуванням сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання або результатів вступних іспитів, а 

також балів творчого конкурсу. 

На навчання за результатами творчого конкурсу та професійного 

психологічного відбору при поданні в установлені строки оригінала 

сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (одержанні відповідної 
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кількості балів на вступних іспитах, що проводить ВНЗ) не нижче 

встановленої правилами прийому до ВНЗ мінімальної кількості балів та 

інших документів, які засвідчують спеціальні умови на здобуття вищої освіти 

за державним замовленням, зараховуються: 

1) особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 ст. 7 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

(для потреб МВС) [114]; 

2) особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» [114] надано право на прийом без екзаменів до державних 

вищих навчальних закладів за результатами співбесіди; 

3) особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які 

захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, 

брали участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у 

тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців 

строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про 

проходження військової служби громадянами України; 

4) особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний 

заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту 

населення) (для потреб МВС); 

5) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх 

числа; 

6) особи, в яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, 

що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього 

незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і 

науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 

року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 

2008 року за № 189/14880 (для потреб МВС) [116]; 

7) діти, батьки (один із батьків, усиновлювачів) яких загинули під час 

участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і 
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територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії 

чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;  

8) діти учасників бойових дій на території інших держав, які 

загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на територіях інших 

держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на 

території інших держав під час цих дій та конфліктів; 

9) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був 

військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою 

особою при виконанні ним обов’язків військової служби; 

10) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, 

а також протягом трьох років після здобуття повної загальної середньої 

освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не 

менше ніж 15 років або загинули в результаті нещасного випадку на 

виробництві чи стали інвалідами І або ІІ групи; 

11) діти працівників ОВС, які загинули, померли, стали інвалідами I 

групи чи визнані судом безвісно відсутніми особами під час виконання 

службових обов’язків (у тому числі інвалідність яких пов’язана з участю в 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС), відповідно до Указу Президента 

України від 17 березня 1998 року № 197 «Про деякі заходи щодо державної 

підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх 

справ, які загинули під час виконання службових обов’язків» [118]; 

12) громадяни України, місцем проживання яких є територія 

проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які 

переселилися з неї після 01 січня 2017 року; 

13) громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій 

території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року; 

14) особи, яким відповідно до ст. 103 Закону України «Про 

Національну поліцію» надано таке право [60]. 

При вступі до ВНЗСУН для здобуття вищої освіти на основі загальної 
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середньої освіти приймальна комісія закладу перевіряє підстави щодо 

спеціальних умов участі в конкурсному відборі та умов на здобуття вищої 

освіти за державним замовленням. Рейтинговий список вступників 

формується за категоріями у визначеній послідовності та градаціями 

(зарахування за результатами співбесіди, вступ, за спеціальними умовами для 

здобуття вищої освіти за державним замовленням, вступ на загальних 

засадах). У рейтингу зазначаються відомості про ПІБ абітурієнта, конкурсний 

бал, підстави для зарахування за співбесідою, вступних випробувань [60]. 

Усі питання, пов’язані із вступом до ВНЗСУН, мають вирішуватись 

приймальною комісією закладу на її засіданнях. Відповідні рішення 

оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на 

офіційному веб-ресурсі ВНЗСУН не пізніше як наступної доби від дати 

прийняття. Подання вступником недостовірних персональних даних, 

недостовірних відомостей про наявність спеціальних умов на здобуття вищої 

освіти за державним замовленням, про здобуту раніше освіту, про участь в 

олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для 

скасування наказу в частині щодо його зарахування. 

Строки проведення відповідних процедур зарахування вступників на 

денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти 

визначаються Умовами прийому до вищих навчальних закладів України та 

правилами прийому до ВНЗ [118]. 

Приймальні комісії ВНЗСУН приймають рішення про зарахування на 

навчання до закладу лише в межах обсягу державного замовлення та 

ліцензованого обсягу прийому відповідно до спеціальностей. Особи, які 

вступили до ВНЗСУН та за власним бажанням або з інших причин не 

бажають приступати до навчання, можуть бути відраховані. Причому на 

вакантні місця після видання наказу про їх звільнення може бути проведено 

додатковий конкурс для абітурієнтів, які не потрапили у первинний рейтинг. 

Важливо зазначити, що особи з числа службовців МВС України, 
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поліцейських та військовослужбовців, які направлені до ВНЗСУН для 

складання вступних іспитів на денну форму навчання, не звільняються з 

посад до видання наказу про зарахування. Керуючись рішенням приймальної 

комісії, керівництво ВНЗСУН видає наказ про зарахування вступників 

курсантами та слухачами на здобуття певних ступенів вищої освіти 

(бакалавр, магістр, доктора філософії, доктор наук). Цікаво, що витяги з 

наказу про зарахування діючих поліцейських курсантами, слухачами денної 

форми навчання надсилаються до МВС України. Останнє узагальнює таку 

інформацію та надсилає витяги з наказів про зарахування поліцейських 

курсантами, слухачами денної форми навчання до апарату Національної 

поліції. Вже із Національної поліції такі витяги із наказів про зарахування 

направляються до територіальних органів поліції. Такими чином, 

незважаючи на те, що ВНЗСУН фактично здійснюють підготовку кадрів для 

Національної поліції, інформація про вступників має доволі складну систему 

обігу від ВНЗ до практичного підрозділу. Цілком доцільно і просто було б 

інформувати територіальні підрозділи, з яких на денну форму навчання у 

ВНЗСУН вступили діючі поліцейські, листами на адресу ГУНП в областях, 

які б надсилалися ВНЗ безпосередньо. 

Майбутні поліцейські денної форми навчання мають пройти первинну 

підготовку у формі табірного збору. Особи, які без поважних причин не 

приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, 

враховуючи тих, які не пройшли табірний збір, відраховуються з ВНЗСУН, 

про що надсилається відповідна інформація до органів і підрозділів, звідки 

направлявся здобувач вищої освіти. Вакантні місця при цьому можуть бути 

заміщені внаслідок проведення додаткового конкурсу (зазвичай, серед осіб з 

вищими балами, які не потрапили у первинний рейтинг). 

Навчальний етап представляє собою процес безпосереднього навчання 

у ВНЗСУН, які здійснюють підготовку поліцейських без урахування рівня 

підготовки, адже і первинна професійна підготовка поліцейського, і 

проходження підготовки у докторантурі проходить у ВНЗСУН. 
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Як слушно зазначає І.М. Попова, у підготовці фахівців у галузі 

державного управління слід орієнтуватися на підготовку не фахівця-

«метелика» (зі строком підготовки 1-2,5 року), «вузького» фахівця, а 

повноцінного фахівця-управлінця, який володіє інноваційними методами і 

механізмами управління. За такого підходу випускники легко адаптуються до 

будь-якої сфери управління і через магістерські програми, аспірантуру, 

програми підвищення кваліфікації отримують глибшу спеціалізацію в якійсь 

певній галузі [119].  

Ми вважаємо, що все це є актуальним і для поліцейських, що мають 

бути універсальними фахівцями, а додаткові знання, необхідні для вузької 

спеціалізації, отримувати вже під час післядипломної перепідготовки та 

підвищення кваліфікації. 

Слід зазначити, що первинна професійна підготовка закріплена статтею 

73 Закону України «Про Національну поліцію». Так, поліцейські, які вперше 

прийняті на службу в поліції, з метою набуття спеціальних навичок, 

необхідних для виконання повноважень поліції, зобов’язані пройти первинну 

професійну підготовку за відповідними навчальними програмами (планами), 

затвердженими Міністерством внутрішніх справ України. Положення цієї 

статті не поширюються на тих, хто здобуває вищу освіту на денній формі 

навчання за державним замовленням у ВНЗСУН, які здійснюють підготовку 

поліцейських [19]. 

Відповідно до пункту 3 розділу І «Загальні положення» Положення про 

організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше 

прийнято на службу в поліції, затвердженого наказом МВС України від 16 

лютого 2016 № 105, професійна підготовка проводиться на базі ВНЗ МВС із 

специфічними умовами навчання та установ (закладів) Національної поліції, 

що діють для забезпечення організації відповідної спеціальної підготовки 

поліцейських, уперше прийнятих на службу в поліції, а також підвищення 

кваліфікації і перепідготовки молодшого складу поліції, проведення окремих 

видів службової підготовки поліцейських [53]. 
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У свою чергу, підготовка поліцейських у ВНЗСУН визначена статтею 

74 Закону України «Про Національну поліцію». Підготовка фахівців за 

державним замовленням у ВНЗСУН, які здійснюють підготовку 

поліцейських, проводиться на підставі контракту про здобуття освіти, який 

укладається між навчальним закладом, відповідним органом поліції та 

особою, яка навчається. Розподіл випускників ВНЗСУН, які здійснюють 

підготовку поліцейських, які навчаються на денній формі навчання за 

державним замовленням, здійснюється комісіями з персонального розподілу 

з урахуванням інтересів служби відповідно до набутої випускником 

кваліфікації, спеціальності та спеціалізації [19]. 

Особи, які навчаються за державним замовленням у ВНЗСУН, що 

здійснюють підготовку поліцейських, у разі дострокового розірвання 

контракту про здобуття освіти з будь-яких підстав, крім звільнення зі служби 

в поліції на підставі підпунктів 2, 4 (через хворобу – за рішенням медичної 

комісії про непридатність до служби в поліції; у зв’язку із скороченням 

штатів або проведенням організаційних заходів) частини першої статті 77 

Закону, а також поліцейські, звільнені зі служби в поліції протягом трьох 

років після закінчення вищезазначених навчальних закладів з будь-яких 

підстав, крім звільнення зі служби в поліції на підставі підпунктів 2, 4 

частини першої статті 77 цього Закону, відшкодовують МВС України 

витрати, пов’язані з їх утриманням у вищому навчальному закладі, в порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. У разі відмови від добровільного 

відшкодування витрат, зазначених у частині четвертій цієї статті, таке 

відшкодування здійснюється в судовому порядку [19]. 

Зокрема, О.Д. Царьов розглядає навчальне середовище вищого 

навчального закладу МВС України як систему чинників, що мають вплив на 

характер розвитку особистості курсанта, та за наявності сприятливих 

педагогічних умов забезпечують ефективність її професійної адаптації. Серед 

таких чинників автор виділяє: 1) відповідний комплекс програмних засобів, 

що сприяють засвоєнню навчального матеріалу; 2) послідовність вивчення 
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циклів дисциплін; 3) поєднання різноманітних методів і форм проведення 

занять; 4) використання нових освітніх технологій у навчальному процесі; 

5) активну взаємодія учасників навчального процесу із соціальним і 

культурним середовищем (їх вплив один на одного); 6) організацію різних 

видів практики; 7) взаємодію викладача, офіцерського складу та майбутнього 

правоохоронця; 8) ненав’язливість навчального середовища (у майбутнього 

правоохоронця повинно скластися відчуття, що він самостійно винайшов 

рішення проблеми) при одночасному контролі навчання та дисципліни; 

9) цілеспрямоване набуття власного досвіду відносин у колективі, 

особистісного та соціально цінного, через моделювання соціального устрою; 

10) просторове оточення організації занять; 11) сприятливий психологічний 

та соціальний клімат [120]. 

Ми згодні із важливістю перерахованих чинників, проте не 

погоджуємось з «ідеалізацією» процесу підготовки правоохоронця у 

ВНЗСУН. Відомчі заклади не позбавлені суттєвих вад і недоліків 

внутрішньоорганізаційного характеру. Наприклад, «ненав’язливість 

навчального середовища» насправді супроводжується залученням особового 

складу в добові наряди, господарські роботи, несистематичною організацією 

самостійної підготовки в сукупності із нераціональним розпорядком дня, що 

навряд чи можна вважати позитивним чинником. 

Розмежовуючи підготовку кадрів для Національної поліції у ВНЗСУН 

на початкову професійну та здобуття освітнього рівня, варто розглянути 

наукові позиції щодо сутності обох складових даного етапу. 

Так, В.В. Посметний пропонує розуміти під початковою професійною 

підготовкою таку підготовку, яка організується кандидатам на службу в 

органи внутрішніх справ (наразі поліції – примітка наша, А.А.) і має 

забезпечити здобуття останніми професійних знань, вмінь та навичок, 

необхідних для самостійного виконання службово-посадових обов’язків 

щодо захисту й охорони прав, свобод та законних інтересів учасників 

суспільних відносин [106]. 
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Наголошуючи на важливості виховної складової кадрової підготовки 

правоохоронців, С.М. Яровий пропонує визначити поняття виховання 

курсантів та слухачів у відомчих закладах освіти як об’єктивно зумовлений, 

цілеспрямований, планомірний, систематичний вплив на свідомість і 

поведінку слухачів та курсантів, здійснюваний з метою прищеплення, 

становлення й розвитку у них необхідних для подальшої практичної 

діяльності морально-етичних якостей, рис і властивостей характеру [122]. 

Дійсно так, але розвинуті мають бути у першу чергу професійні ділові якості 

майбутнього поліцейського. 

Захищаючи переваги підготовки професійних поліцейських кадрів у 

ВНЗСУН, С.О. Павленко зазначає, що підготовка поліцейських в Україні на 

базі навчальних планів юридичної освіти та освітнього рівня бакалавр, 

магістр є надбанням вітчизняної правоохоронної системи, а не навпаки. 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується глобальними 

інтеграційними змінами в економічній, соціокультурній, інформаційній 

взаємодії, що відіграє значну роль у реформуванні освітньої галузі. Відомча 

система підготовки кадрів для поліції не є винятком і вдосконалюється в 

межах вітчизняної освіти на тлі активного реформування самого 

Міністерства внутрішніх справ [122]. 

Цікавим вдається проблемний аспект підготовки поліцейських у 

Центрах післядипломної освіти на базі ВНЗСУН. Так, П.Д. Червоний та 

С.П. Гіренко зауважують, що серед проблем, які виникали в міжособистісних 

стосунках у навчальних групах слухачів патрульної поліції, є несприйняття 

слухачами керівників, командирів та одногрупників, які служили в ОВС 

України, іноді вороже ставлення до них. У ході виховної роботи з такими 

слухачами було встановлено, що у них сформувалося стереотипне мислення 

про ОВС України, де всі працівники беруть хабарі, є корупціонерами, а вони 

братимуть участь у реформі, боротимуться із корупцією в особі колишніх і 

діючих працівників ОВС. На ґрунті такого сприйняття виникали конфліктні 

ситуації в навчальній групі. У зв’язку з цим проводилися профілактично-
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виховні заходи, роз’яснювальна робота з такими слухачам, спрямована на 

ієрархізацію мотивів майбутньої діяльності, ціннісно-смисловий аналіз 

діяльності правоохоронних органів, критичне ставлення до власних 

стереотипів та більш адекватного уявлення особливостей роботи в 

правоохоронній системі. Як наслідок цих заходів було відзначено тенденцію 

до зменшення в цілому рівня внутрішньої та групової конфліктності 

слухачів, покращення їх адаптаційних процесів [123]. 

Як бачимо, навчальний етап підготовки поліцейських у ВНЗСУН є 

основним у формуванні професіонала для органів Національної поліції, в той 

же час можна вести мову про відсутність єдиного бачення майбутньої моделі 

підготовки кадрів для Національної поліції у ВНЗСУН безпосередньо. 

Розподіл випускників на посади теж відбувається не з урахуванням 

рівня успішності або конкуренції між представниками кадрових служб 

територіальних підрозділів. Все набагато простіше, проте й недосконале – всі 

ідуть туди, звідки були направлені. Тобто, якщо протягом навчання ситуацію 

із браком кадрів у підрозділі було вирішено, особа все одно має прийти на 

службу до цього органу. Або ж їй запропонують посаду відповідно до 

профілю підготовки в іншому територіальному підрозділі Національної 

поліції. Чи не було б простіше визначати за допомогою тестування кращих з 

числа перемінного складу, дозволяючи їм вільно обирати вакантні місця? Чи 

не було б доцільніше впроваджувати дисципліни спеціалізації згідно із 

вільним вибором здобувачів освітніх рівнів? Вочевидь, ці питання допоки 

лишаються риторичними у системі відомої освіти МВС України. 

Післядипломний етап (перепідготовка, підвищення кваліфікації). За 

статтею 75 Закону України «Про Національну поліцію» післядипломна освіта 

поліцейських здійснюється на загальних засадах, визначених Законом 

України «Про вищу освіту» [7], з урахуванням визначених цим Законом 

особливостей, і складається з: 1) спеціалізації; 2) перепідготовки; 

3) підвищення кваліфікації; 4) стажування. 

Післядипломна освіта поліцейських може здійснюватися 
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безпосередньо в підрозділах поліції або в навчальних закладах, у тому числі 

на договірних умовах. Поліцейські зобов’язані проходити підвищення 

кваліфікації за відповідним напрямом службової діяльності: 1) не рідше 

одного разу на три роки; 2) перед призначенням на керівну посаду, у тому 

числі вищу керівну посаду, ніж займана. 

Поліцейські, які не пройшли підвищення кваліфікації відповідно до цієї 

статті або не виконали відповідну навчальну програму (отримали 

незадовільні оцінки за її підсумками), не можуть бути призначені на вищі 

посади. Поліцейські, які не виконали під час проходження підвищення 

кваліфікації відповідну навчальну програму (отримали незадовільні оцінки за 

її підсумками), можуть бути знову направлені для проходження підвищення 

кваліфікації не раніше ніж через рік. Підвищення кваліфікації поліцейських 

здійснюється у ВНЗСУН за відповідними програмами, погодженими МВС 

України. За результатами успішного проходження спеціалізації, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації поліцейському видається 

документ за зразком, визначеним МВС України [19]. 

Наголосимо, що положення Закону деталізовані у Положенні про 

організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції, 

затвердженому наказом МВС України від 24 грудня 2015 № 1625 [59]. 

Серед іншого розділом ІІІ Положення закріплено види післядипломної 

освіти поліцейських: 

а) спеціалізація – складова спеціальності, що передбачає профільну 

спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму 

підготовки працівників поліції; 

б) перепідготовка – професійне навчання, спрямоване на оволодіння 

працівниками поліції іншою професією; 

в) підвищення кваліфікації – підвищення рівня готовності працівника 

поліції до виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття 

особою здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки шляхом 

набуття нових знань і вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань; 
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г) стажування – набуття працівником поліції досвіду виконання завдань 

і обов’язків певної професійної діяльності або галузі знань [59]. 

Науковці традиційно мають власне бачення з досліджуваних проблем. 

Так, Т.Ю. Рибалко, визначаючи теоретичні основи професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, визначає сутність 

поняття «перепідготовка персоналу», яке полягає у здобутті штатними 

працівниками нових професій, знань і навичок із відповідної професійної 

діяльності. Це професійно-технічне навчання, спрямоване на оволодіння 

іншою професією працівниками, які здобули первинну професійну 

підготовку. Перепідготовку персоналу різних професій здійснюють у 

спеціалізованих підрозділах, у центрах підготовки фахівців організації або у 

спеціалізованих навчальних центрах (інститутах) поза її межами. Вибір 

напрямів, форм і змісту перепідготовки випливає з основних стратегічних 

напрямів діяльності організації, її політики щодо розвитку персоналу, а 

також індивідуальних особливостей працівників. Перепідготовка 

проводиться з метою навчання робітників, що вивільнюються у зв’язку з 

перепрофілюванням чи реорганізацією підприємства тощо; задля розширення 

їх професійного профілю; якщо треба змінити професію через брак роботи, 

яка відповідає професії робітника, або в разі втраченої здатності виконувати 

роботу за попередньою професією. Поняття «підвищення кваліфікації» 

розглядається науковцями як процес поглиблення теоретичних знань, 

удосконалення вмінь і практичних навичок у межах професій та 

спеціальностей або розширення кваліфікаційного профілю працівників через 

набуття інших суміжних професій (Л.І. Лазор, А.Р. Мацюк, Я.М. Шевченко 

та ін.); як професійно-технічне навчання працівників, що дає можливість 

розширювати й поглиблювати раніше здобуті професійні знання, уміння і 

навики на рівні вимог виробництва чи сфери послуг (Д.О. Карпенко, 

О.М. Костенко, М.П. Стадник та ін.) [124]. 

Не можна оминути увагою організацію і проведення спеціалізованих 

видів стажувань. Так, згідно із Листом Національної поліції України від 
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26.01.2018 № 1063/01/18-2018 «Про організацію проведення стажування в 

системі Національної поліції України» таке стажування проводиться з метою 

набуття необхідних знань і спеціальних навичок для успішного виконання 

обов’язків із забезпечення публічної безпеки і порядку, в тому числі в 

екстремальних умовах (в особливий період), охорони прав і свобод людини, а 

також інтересів суспільства і держави, протидії злочинності та інших 

службових завдань, удосконалення навичок застосування сил та засобів для 

забезпечення особистої безпеки при виконанні службових обов’язків, під час 

надзвичайних подій, підвищення ефективності управлінської діяльності, 

опанування методик навчання і виховання підлеглих, поширення серед 

поліцейських нових методів і форм протидії розповсюдженню на всій 

території країни явищ незаконного поводження зі зброєю та вибухівкою, 

формування професійної самосвідомості та високої психологічної стійкості 

працівників поліції [126]. 

ВНЗСУН, формально лишаючись осторонь організації і проведення 

такого стажування, могли б забезпечити короткострокову підготовку 

поліцейських, які направляються на стажування, та розробити і впровадити 

вхідне/вихідне тестування для оцінки ефективності відповідної новації. 

Враховуючи викладене науковцем, у призмі підготовки поліцейських 

кадрів ВНЗСУН можна вести мову про важливість даних напрямків у 

перспективі через триваюче реформування МВС України та становлення 

Національної поліції зокрема. Так, сподіваючись на відновлення державного 

контролю над тимчасово окупованими районами Луганської і Донецької 

областей, можна вести мову про скорочення спеціально утворених 

підрозділів поліції (на кшталт полку поліції «Дніпро-1»). Поліцейських, що 

входять до складу відповідних підрозділів, необхідно буде підготувати до 

нової специфіки несення служби, залежно від того, які завдання стоять перед 

тим чи іншим підрозділом. Таким чином, завдяки перепідготовці можливою 

стає адаптація поліцейського до роботи у патрульній поліції, кіберполіції або 

у підрозділах з протидії насильству в сім’ї. 
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Поточний (службова підготовка). З одного боку, даний етап можна 

вважати останнім у процесі підготовки кадрів для Національної поліції 

ВНЗСУН, а з іншого – службова підготовка супроводжує поліцейського 

протягом усієї його служби в правоохоронній інституції. Також слід звернути 

увагу, що службова підготовка здійснюється у структурних підрозділах 

апарату Національної поліції України, територіальних (міжрегіональних) 

органів Національної поліції України, державних установах та навчальних 

закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку 

поліцейських. 

Відповідно до ст. 72 «Професійне навчання поліцейських» Закону 

України «Про Національну поліцію» службова підготовка є складовою 

професійного навчання поліцейських і являє собою систему заходів, 

спрямованих на закріплення та оновлення необхідних знань, умінь та 

навичок працівника поліції з урахуванням оперативної обстановки, 

специфіки та профілю його оперативно-службової діяльності [19]. 

Порівняно з іншими складовими професійного навчання поліцейських 

Закон не розкриває сутності службової підготовки. Відповідні організаційні 

моменти закріплені наказом МВС України від 26 січня 2016 року № 50 «Про 

затвердження Положення про організацію службової підготовки працівників 

Національної поліції України». Відповідно до пункту 3 розділу І «Загальні 

положення» службова підготовка являє собою систему заходів, спрямованих 

на закріплення та оновлення необхідних знань, умінь та навичок працівника 

поліції з урахуванням специфіки та профілю його службової діяльності. 

Тобто законодавче і підзаконне визначення службової підготовки є 

цілком тотожними.  

Важливо зазначити, що вимоги вказаного Положення поширюються на 

всіх без винятку поліцейських центрального органу управління Національної 

поліції України, територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів 

Національної поліції України в Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах, закладів та 
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установ, у тому числі навчальних закладів із специфічними умовами 

навчання, які здійснюють підготовку поліцейських [57]. 

Видами службової підготовки поліцейських, відповідно до пункту 6 

Положення, визначено: 

а) функціональна підготовка – комплекс заходів, спрямований на 

набуття і вдосконалення поліцейським знань, умінь та навичок у сфері 

нормативно-правового забезпечення службової діяльності, необхідних для 

успішного виконання ним службових обов’язків; 

б) загальнопрофільна підготовка – комплекс заходів, спрямованих на 

набуття і вдосконалення поліцейським умінь та навичок практичного 

застосування теоретичних знань щодо формування готовності до дій у 

ситуаціях різних ступенів ризику, а також надання домедичної допомоги в 

процесі виконання службових завдань; 

в) тактична підготовка – комплекс заходів, спрямований на набуття і 

вдосконалення поліцейським навичок практичного застосування теоретичних 

знань щодо правильного оцінювання конкретних подій з подальшим 

прийняттям правомірних рішень та психологічної готовності до дій у 

ситуаціях різних ступенів ризику; 

г) вогнева підготовка – комплекс заходів, спрямований на вивчення 

поліцейським основ стрільби з вогнепальної зброї, правомірного її 

застосування (використання) та вдосконалення навичок безпечного 

поводження з нею, швидкісної та влучної стрільби по нерухомих і рухомих 

цілях, з різних положень, в обмежений час, в русі тощо; 

д) фізична підготовка – комплекс заходів, спрямований на формування 

та вдосконалення рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей та 

здібностей поліцейського з урахуванням особливостей його професійної 

діяльності [57]. 

Сьогодні у середовищі високопосадовців поліції та вчених-

адміністративістів, які займаються дослідженням проблем поліцейської 

діяльності, багато прибічників критичної точки зору щодо організації 
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службової підготовки в поліції, форм її проведення та складових. Ми також 

повернемось до проблеми службової підготовки поліцейських та можливих 

варіантів її вирішення в межах підрозділу 3.2 дослідження. 

У підсумку хотілося б наголосити, що підготовка кадрів для 

Національної поліції зорієнтована на її атестований склад і охоплює низку 

етапів: а) підготовчий (добір); б) вступний (вступ); в) навчальний; 

г) післядипломний (перепідготовка, підвищення кваліфікації); д) поточний 

(службова підготовка). 

У свою чергу, кожен окремий етап підготовки кадрів для Національної 

поліції у ВНЗСУН може бути визначений як певна складова системи 

підготовки кадрів для Національної поліції вищими навчальними закладами 

із специфічними умовами навчання, що характеризується притаманними 

лише йому суб’єктами, нормативно-правовою базою та умовами реалізації на 

всіх рівнях і формах навчання. 

 

 

2.3. Характеристика основних форм підготовки кадрів для 

Національної поліції у вищих навчальних закладах із специфічними 

умовами навчання 

 

Інтенсивний розвиток України протягом останніх років визначається 

впровадженням корінних перетворень у суспільстві та вимагає ретельного 

перегляду основних форм та методів діяльності органів державної виконавчої 

влади, зокрема МВС України та Національної поліції. 

Зауважимо, що створення нової правоохоронної інституції в особі 

Національної поліції України вимагає розробки і впровадження сучасних 

підходів до підготовки професійних кадрів з числа як атестованих, так і 

цивільних фахівців. 

Вважаємо, що, розкриваючи форми підготовки кадрів для Національної 

поліції у ВНЗСУН, їх доцільно розглядати у контексті: а) форм державного 
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управління (адміністрування), б) форм навчання та в) форм організації 

навчального процесу. 

Беручи за основу те, що підготовка кадрів для Національної поліції у 

ВНЗСУН є різновидом внутрішньоорганізаційної адміністративної 

діяльності, остання полягає у здійсненні цілеспрямованого впливу суб’єкта 

на об’єкт і втілюється у відповідних формах. 

При цьому треба погодитись із твердженням, що існує пряма 

залежність між станом наукового опрацювання проблем, пов’язаних з 

формами діяльності державних органів, та процесом безпосередньої 

реалізації державної політики як у цілому, так і в окремих її сферах. Саме 

тому проблема удосконалення форм управлінської діяльності не може бути 

вирішена без ґрунтовного, всебічного дослідження форм такої діяльності, 

особливостей їх застосування та правового забезпечення з урахуванням 

специфіки кожної сфери державного управління [126, с. 117]. 

Аналіз юридичної літератури свідчить, що управлінська діяльність 

державних органів і органів місцевого самоврядування здійснюється у 

певних формах, кожна з яких обумовлена специфічними завданнями і 

функціями управління і має особливий зміст. Форми управління покликані 

забезпечувати найбільш цілеспрямоване виконання функцій управління і 

досягнення цілей управління з найменшими витратами сил, засобів і часу і 

від форми управління залежить успіх управлінської діяльності. У спеціальній 

літературі інколи замість поняття «форма управління» використовується 

поняття «форми здійснення виконавчої влади» [127, с. 170]. 

Зазначимо, що у найбільш загальному науковому змісті «форма» (від 

лат. forma) розуміється як зовнішній вираз, обрис предмета, зовнішній вираз 

його сутності [128, с. 1417]. 

Для більш ґрунтовного визначення поняття форми Д.В. Приймаченко 

вважає за потрібне звернутись до довідкової літератури, огляд якої свідчить 

про багатоаспектність досліджуваного поняття. У загальнонауковому обігу 

форма найчастіше пов’язується з поняттям змісту, наприклад: форма – це 
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будь-яке зовнішнє вираження якого-небудь змісту, або зовнішній вияв якого-

небудь явища, пов’язаний з його сутністю, змістом. Відомою є точка зору, 

коли форма визначається як «внутрішня організація змісту». Досить часто 

при визначенні форми або не вказують на вид організації змісту, а під нею 

мають на увазі «спосіб існування і вираження змісту», або, навпаки, 

акцентують на тому, що форма пов’язана зі змістом як внутрішньо, так і 

зовнішньо: форма – це спосіб існування змісту, його внутрішня структура, 

організація і зовнішній вираз [126]. 

У свою чергу, І.П. Голосніченко та Я.Ю. Кондратьєв визначають форму 

будь-якого явища як спосіб зовнішнього виразу змісту, відносно стійку 

визначеність зв’язку елементів змісту та їх взаємодії, тип та структуру змісту 

[129, с. 103].  

В адміністративно-правовому аспекті під формами розуміється 

зовнішній вияв конкретних дій, які здійснюються публічною адміністрацією 

для реалізації поставлених перед ними завдань, виділяючи чотири форми 

управлінської діяльності: 1) видання нормативних актів управління; 

2) видання індивідуальних адміністративних актів управління; 3) проведення 

організаційних заходів; 4) здійснення матеріально-технічних операцій [130, с. 

122]. 

Форми державного управління – це зовнішнє організаційно-правове 

вираження конкретних однорідних дій органів виконавчої влади та інших 

суб’єктів державного управління, що здійснюються ними в межах їх 

компетенції з метою виконання поставлених перед ними управлінських 

завдань і функцій. Це зовнішній прояв функціонального змісту управлінської 

діяльності. Даючи визначення формам державного управління, С.Т. Гончарук 

зазначає, що залежно від характеру, змісту та юридичних наслідків 

застосування форми державного управління поділяють на правові та 

неправові. До правових здебільшого відносять такі форми, як: видання 

управлінських актів; вчинення інших юридично значущих управлінських дій; 

укладання адміністративно-правових договорів. До неправових – здійснення 
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організаційних заходів та матеріально-технічні операції; вони мають 

допоміжне, обслуговуюче призначення [131, с. 64]. 

На думку В.Б. Авер’янова, формами державного управління є відмінні 

за своїм характером та наслідками способи зовнішнього вираження 

діяльності органів виконавчої влади [64, с. 277]. 

У свою чергу, під формою адміністративної діяльності ОВС 

О.М. Бандурка пропонує розуміти однорідні за своїм характером і правовою 

природою групи адміністративних дій, за допомогою яких вони забезпечують 

громадський порядок, безпеку і ведуть боротьбу зі злочинністю [132, c. 8-25]. 

Дихотомія таких форм адміністративно-правової діяльності полягає в 

тому, що, з одного боку, названі форми є засобами адміністративної 

діяльності, а з іншого – конкретними діями, за допомогою яких така 

діяльність здійснюється [129, с. 103-110]. 

Слід звернути увагу, що сьогодні серед фахівців з адміністративного 

права немає єдиного підходу щодо розуміння форм управлінської 

(адміністративної) діяльності, точніше того, які саме прояви 

владноуправлінської діяльності державних органів слід до них відносити. 

Наукові протиріччя обумовлені розмаїттям змісту відповідних форм. Проте 

як правові, так і неправові форми управлінської діяльності врегульовані 

переважно нормами адміністративного права та закріплені у кодексах, 

законах, підзаконних нормативно-правових актах. 

Таким чином, у діяльності з підготовки кадрів для Національної поліції 

у ВНЗСУН суб’єктами владних повноважень мають використовуватись лише 

ті з форм, що репрезентовані національним адміністративно-правовим 

масивом та стосуються кадрових, освітніх і правоохоронних питань. 

Наголосимо, що як правові, так і неправові форми підготовки кадрів 

для Національної поліції у ВНЗСУН є однаково важливими для забезпечення 

потреб Національної поліції у професійно підготовлених кадрах. Саме через 

органічне поєднання правових і неправових форм досягається найбільш 

ефективна комбінація відомчої освіти поліцейських та цивільних фахівців. 
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Хоча мають місце і протилежні позиції. Так, на думку Л.Л. Попова, неправові 

форми управлінської діяльності – це повсякденні і різноманітні її прояви, 

позбавлені юридичної оболонки і наслідків [133, с. 118]. Таким чином, 

основну увагу пропонується приділити дослідженню саме правових форм 

діяльності ВНЗСУН щодо підготовки кадрів для Національної поліції. 

Отже, залежно від характеру, змісту та юридичних наслідків 

застосування, форми державного управління поділяють на правові та 

неправові. До правових форм здебільшого відносять такі, як: а) видання 

управлінських актів; б) вчинення інших юридично значущих управлінських 

дій; в) укладання адміністративно-правових договорів. Натомість, до 

неправових відносять такі форми, як: а) здійснення організаційних заходів; 

б) матеріально-технічні операції. Останні мають допоміжне, обслуговуюче 

призначення [131, с. 64]. 

Переходячи до розгляду правових форм, необхідно вказати, що 

більшість вітчизняних вчених – фахівців з адміністративного права відносить 

до них: а) видання правових актів управління (нормативного та 

індивідуального характеру); б) укладання адміністративних договорів (угод); 

в) вчинення інших юридично значущих дій [126, с. 278]. 

Подібну позицію відстоює А.М. Токар, вказуючи, що сьогодні 

найбільш поширеною є класифікація правових форм управлінської діяльності 

шляхом їх поділу на: 

1) видання нормативних актів управління; 

2) видання ненормативних (індивідуальних) актів управління; 

3) укладання адміністративних договорів; 

4) здійснення інших юридично значущих дій [134, с. 187]. 

Також О.М. Бандурка розподіляє форми на безпосередньо 

організаційні, тобто ті, що не спричиняють правових наслідків; і суто 

правові, які спричиняють виникнення, зміну або припинення конкретних 

правових відносин або інших юридичних наслідків [132]. 

Цікавий підхід демонструють автори навчального посібника «Публічне 
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адміністрування в Україні», розглядаючи форми діяльності як уніфікований 

за зовнішніми ознаками, формалізований вид результатів конкретних дій 

органу управління, його структурних підрозділів та службових осіб, 

спрямованих на досягнення поставленої мети. Фахівці виділяють декілька 

видів форм управлінської діяльності: нормативно-правові (встановлення 

норм права); застосування норм права; організаційного регламентування 

внутрішньої роботи апарату органів влади; позаапаратної організаційної 

діяльності; матеріально-технічного забезпечення [135]. 

Існує класифікація правових форм діяльності органів виконавчої влади 

залежно від змісту, цілеспрямованості, способу вираження. За змістом 

правові форми здійснення виконавчої влади поділяються на правотворчі 

(правоустановчі) і правозастосовні [136]. 

Слід наголосити, що, незалежно від класифікації, оптимальне 

використання тих чи інших форм прямо пов’язане з ефективністю діяльності 

ВНЗСУН щодо підготовки кадрів для Національної поліції. Форми 

діяльності, що використовуються при підготовці професійних кадрів, також є 

досить різноманітними. Проте це розмаїття в жодному разі не свідчить про 

повну їх самостійність та «свободу» посадових осіб при обранні способу 

здійснення своїх дій. Усі форми адміністративної діяльності прямо чи 

опосередковано регламентовані нормами адміністративного законодавства та 

пов’язані у першу чергу із суб’єктом, який застосовує відповідні форми 

(керівництво ВНЗСУН, Національної поліції, МВС та МОН України). 

Проведений аналіз сутності форм публічного адміністрування 

(управління), в контексті даного дослідження, дає можливість визначити 

поняття форм адміністративної діяльності щодо підготовки кадрів для 

Національної поліції у ВНЗСУН. Під такими формами пропонується 

розуміти зовнішньо виражені, відмінні за змістом та правовим ефектом види 

адміністративної діяльності суб’єктів владних повноважень (МОН, МВС, 

Національна поліція) щодо ефективного виконання покладених на них 

завдань і функцій з реалізації державної політики у правоохоронній та 
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освітній сферах. 

Виходячи з викладеного, до правових форм підготовки кадрів для 

Національної поліції у ВНЗСУН відносяться дії, що породжують певні 

правові наслідки. До них можна віднести: видання нормативних актів 

управління; реалізацію державної політики в освітній та правоохоронній 

сферах; укладення угод, протоколів з органами влади та установами; 

здійснення інших юридично значущих адміністративних дій (наприклад, 

складання адміністративних протоколів, атестація, укладення 

адміністративних договорів тощо). 

За поширеним серед вітчизняних адміністративістів підходом, 

правовими формами можна вважати: 

а) видання правових актів управління (нормативного та 

індивідуального характеру); 

б) укладання адміністративних договорів (угод); 

в) вчинення інших юридично значущих дій [126, с. 278]. 

Щодо першої з форм В.К. Колпаков слушно зазначає, що акти 

публічного адміністрування – це юридична форма, у якій виявляються, 

представляються, оприлюднюються, набувають юридичного змісту дії і 

рішення публічної адміністрації. Приймаються такі акти на виконання 

Конституції та законів України і в межах компетенції відповідного органу – 

суб’єкта публічного права [137].  

Наводячи приклади до кожної з перерахованих правових форм у призмі 

підготовки кадрів для Національної поліції у ВНЗСУН, зауважимо, що актом 

управління можна назвати наказ ДДУВС від 14 червня 2016 року № 301 «Про 

введення в дію рішення Вченої ради», яким було затверджено Положення 

про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх 

справ [138]. У свою чергу, актом індивідуальної дії може слугувати наказ про 

призначення на посаду ректором ЛьвДУВС полковника поліції Р.І. Благути 

[139]. 
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До наступного виду правових форм можна віднести колективний 

договір між адміністрацією та профспілковим комітетом Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ на 2016-2017 рік, прийнятий 

Конференцією трудового колективу 30 серпня 2016 р. [140]. 

Здійсненням юридично значущих та реєстраційних дій можна вважати 

будь-яку діяльність щодо реєстрації винаходів, призначення вчених звань у 

ВНЗСУН, які здійснюють підготовку поліцейських, а також прийняття 

Присяги курсантами відповідних навчальних закладів. 

У свою чергу, неправовою формою можна вважати здійснення 

організаційних дій. В ході підготовки кадрів для Національної поліції у 

ВНЗСУН до організаційних дій можна віднести заходи, які спрямовано на 

удосконалення зазначеного процесу (тобто підготовку). Такі заходи можуть 

стосуватися організації самостійної підготовки до занять, покращення 

службової дисципліни, дотримання внутрішніх правил поведінки у ВНЗ та 

розпорядку дня. Таким чином, до зазначених дій можна віднести проведення 

нарад, зборів, конференцій інструктажів, здійснення поточних і підсумкових 

контролів, складення планів роботи тощо. 

Виконання матеріально-технічних операцій є наступною неправовою 

формою. За допомогою відповідних операцій забезпечується ефективна і 

послідовна підготовка кадрів для Національної поліції. Матеріально-технічні 

операції полягають у підготовці довідок, оформленні доповідних записок, 

супровідних листів, звітів, заповненні журналів обліку.  

Важливо нагадати, що такі заходи безпосередньо не спричиняють 

юридичних наслідків, проте пов’язані із подальшим їх настанням. 

Наприклад, за результатами конференції (науково-практичного заходу) було 

розроблено і подано до Верховної Ради проект змін до законодавства, який в 

разі опрацювання і прийняття до розгляду може внести зміни до зміни до 

чинного законодавства, а отже юридичні наслідки. 

Переходячи до форм навчання як критерію для визначення основних 

форм підготовки кадрів для Національної поліції, слід звернути увагу на 
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Закон України «Про вищу освіту», відповідно до ст. 49 «Форми навчання у 

вищих навчальних закладах» якого навчання у вищих навчальних закладах 

здійснюється за такими формами: 1) очна (денна, вечірня); 2) заочна 

(дистанційна) [7]. 

Відповідно, і підготовка кадрів для Національної поліції у ВНЗСУН 

здійснюється за очною та заочною формами. Причому сьогодні повинна 

зростати доля саме дистанційної (заочної) форми підготовки поліцейських 

кадрів, через те що поліцейський може не відволікатися від проходження 

служби та не прибувати на чергову сесію. Тут важливо виробити дієвий 

механізм впровадження такої форми освіти, щоб унеможливити корупційну 

складову і формалізм при її реалізації. Сьогодні можна вести мову про 

випадки, коли слухачі здають власні ідентифікаційні дані та паролі одній 

особі, яка за винагороду вирішує необхідні завдання для всієї групи або її 

частини. У свою чергу, викладач не бачить слухача і не має доказів, що саме 

ним було виконано передбачені навчальним планом дисципліни завдання. 

 Так, О.І. Пархоменко-Куцевіл наводить цікаву інформацію щодо 

доцільності впровадження вебінарів як інноваційної форми підготовки 

публічних службовців в Україні. Автор визначає вебінар як сучасну форму 

навчання, здійснювану через мережу Інтернет із використанням спеціального 

програмного забезпечення, інтерактивну, зручну, економічно обґрунтовану 

форму спілкування викладача та студента, що раціоналізує та оптимізує 

процес навчання (підвищення кваліфікації). Вебінари в системі підготовки 

можуть класифікуватися залежно від: 

– мети: комерційні та некомерційні; 

– використання технічних засобів: без презентацій (тільки аудіоформат 

зв’язку); із презентаційними матеріалами (відеоформат без зображення); з 

презентаційними матеріалами та відеозв’язком; комбіновані; 

– типу комунікації: з чатом (коли йде голосовий та/або «друкований» 

чат); без використання чату; 

– структури: вебінар-лекція; вебінар-тренінг; вебінар-семінар та ін. 
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Аналізуючи переваги проведення вебінарів у системі підготовки та 

підвищення кваліфікації публічних службовців, фахівець наводить: по-

перше, економічність: публічний службовець не повинен їхати у 

відрядження, витрачати кошти на їжу, а також не залишає свого робочого 

місця. По-друге, зручність: вебінари можна проводити в неробочій час. По-

третє, раціональність засвоєння матеріалу: викладення матеріалів у вебінарів 

завжди відбувається за допомогою прикладів, що дає можливість краще 

засвоювати матеріал. По-четверте, демонстрація наочних слайдів, що дає 

можливість публічному службовцеві краще завоювати інформацію. По-п’яте, 

зручність, адже вебінар може проходити тоді, коли людина перебуває в 

комфортних умовах (наприклад, у себе вдома), що дозволяє не відволікатися 

від засвоювання нової інформації [141]. Вебінари можуть бути застосовані у 

(заочній) дистанційній формі підготовки кадрів для Національної поліції, 

додавши перераховані переваги у чинний освітній процес. 

Третьою складовою визначення основних форм підготовки кадрів для 

Національної поліції у ВНЗСУН є підхід, за яким вони кореспондуються із 

формами організації освітнього процесу (видами навчальних занять). 

Відповідно до ст. 50 «Форми організації освітнього процесу та види 

навчальних занять» Закону України «Про вищу освіту» освітній процес у 

вищих навчальних закладах здійснюється за такими формами: 1) навчальні 

заняття; 2) самостійна робота; 3) практична підготовка; 4) контрольні заходи. 

Основними видами навчальних занять у вищих навчальних закладах є: 

1) лекція; 2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 

3) консультація. Важливо зазначити, що вищий навчальний заклад має право 

встановлювати інші форми освітнього процесу та види навчальних занять [7]. 

Коли окремі фахівці палко закликають до широкого використання 

інших форм організації освітнього процесу у ВНЗСУН (тренінгів, 

практикумів тощо), тож необхідно пам’ятати, що ВНЗСУН серед іншого 

входять до системи вищої освіти України, а їхня діяльність має відповідати 

Закону України «Про вищу освіту». Отже, новітні шляхи і види форм 
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підготовки можливо шукати лише в межах, передбачених даним Законом. 

Здійснивши аналіз педагогічної літератури, Л.В. Козак доходить 

висновку, що організаційну форму навчання розглядають як: форму взаємодії 

викладача і учнів у процесі навчання, спеціальну конструкцію навчального 

процесу, характер якої зумовлюється змістом навчання, методами, 

прийомами, засобами діяльності вчителів і учнів [142, с. 70]. У системі вищої 

відомчої освіти, подібно до викладеного вище, можна вважати, що форма 

навчання (підготовки поліцейських кадрів) є в першу чергу формою 

взаємодії між викладачем та курсантом. 

Слід наголосити, що ще у 2007 році Р.А. Бузунов зазначав, що у ролі 

певних перспектив удосконалення відомчої освіти МВС необхідно 

розглядати запровадження інноваційних модульних технологій навчання, 

впровадження нових підходів до розуміння сутності освіти як чинника 

професіоналізму та належного виконання службових обов’язків 

працівниками ОВС у майбутньому. Запровадження таких технологій 

потребує серйозного наукового дослідження, наукового обґрунтування 

доцільності застосування таких технологій у навчальному процесі, і головне, 

визначення адміністративно-правового механізму регулювання вказаних 

технологій у правовому полі. Доцільним є як перспективу підготовки 

працівників міліції громадської безпеки розглянути та запровадити модульну 

систему навчання. При позитивному результаті винести пропозицію щодо 

закріплення положень підготовки працівників міліції громадської безпеки та 

інших підрозділів МВС шляхом модульної освіти на законодавчому рівні 

[143, с. 191]. 

Так, все це і впроваджено сьогодні, разом з тим підготовка кадрів є 

доволі статичною, коли потреби і вимоги часу впроваджуються дуже поволі. 

У цьому аспекті В.М. Савіщенко погоджується із думкою В. Кирноса, 

наголошуючи, що використання інтерактивних методів дасть змогу 

інтенсифікувати навчально-виховний процес, зробити його більш цікавим та 

доступним. У суспільстві існує нагальна потреба в особах, які будуть 
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наділені аналітичним мисленням і не розгубляться в різних ситуаціях в житті 

та роботі, будь це працівник на підприємстві, його керівник, державний 

службовець чи спортсмен [6, с. 319]. 

Дійсно, впровадження кредитно-модульної системи у навчальний 

процес ВНЗСУН дозволило покращити якість навчання майбутніх 

правоохоронців. Разом із тим сьогодні доволі мляво впроваджуються такі 

новітні форми освітнього процесу та види навчальних занять, як: тренінги, 

воркшопи, рольові і ділові ігри, ПОПН-формули, кейси тощо. Зайвий 

догматизм в організації навчального процесу у ВНЗСУН та прив’язка до 

традиційних видів начальних занять не дозволяє науково-педагогічним 

працівникам експериментувати, шукати найбільш ефективні інтерактивні 

форми підготовки та оперативно впроваджувати їх у життя. 

Розглядаючи систему підготовки фахівців для Національної поліції, 

О. Пасько пропонує власне бачення вузівської підготовки, поєднуючи форми 

навчання і організації освітнього процесу, до яких включає:   

1) навчальну підготовку. Базис навчання у ВНЗ, безумовно, 

зосереджений на самому процесі навчання, який складається із таких 

напрямів форм організації навчального процесу: навчальний (лекційні 

заняття, семінарські, практичні заняття та ділові ігри), виховний, практичний 

та самостійна підготовка;  

2) виховну діяльність, що здійснюється під впливом спеціальних 

підготовлених і планомірних виховних дій, мета яких спрямована на 

очікування змін в особистості. Блоки дисциплін, достатньо повно 

представлених в навчальних планах спеціальності, дають можливість 

отримання етичного, естетичного, фізичного, правового, цивільного, 

економічного, розумового, екологічного, трудового та іншого виховання; 

 3) практичну діяльність. Вона обумовлюється безпосереднім 

закріпленням отриманих знань у процесі практичного відтворення;  

4) самостійну роботу. Навчити курсантів самостійно вчитися – це одне 

з головних завдань науково-педагогічних працівників. Успішність 
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самостійного навчання багато в чому буде залежати і від ступеня 

попереднього оволодіння ними методикою роботи над навчальними ма-

теріалами. Особливо це важливо за умов розвитку суспільних відносин і 

різноманітних прийомів та засобів у скоєнні злочинів. Відповідно, обсяг 

необхідних знань для фахівців органів досудового слідства різко та швидко 

збільшується і не завжди можна робити головну ставку на засвоєнні 

необхідної суми фактів. Тому їм важливо вміти самостійно поповнювати свої 

знання не тільки, щоб орієнтуватися в стрімкому потоці нормативно-

законодавчих змін, але й уміти їх використовувати для узагальнення 

конкретних функціональних обов’язків. Відповідно, самостійна робота є 

важливою і невід’ємною складовою частиною організації навчального 

процесу та основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, 

вільний від навчальних занять. На виконання спроможності курсантів до 

самостійної роботи науково-педагогічному складу необхідно підпорядкувати 

всі заходи організації та проведення навчально-виховного процесу, який 

необхідно будувати так, щоб він навчав їх творчому та науковому підходу до 

вивчення будь-якого навчального чи проблемного питання в ході самостійної 

роботи [101, с. 192-193]. 

Погоджуючись із важливістю наведеної О. Пасько системи, ми не 

можемо оминути увагою явний акцент на денній формі підготовки 

(курсантів) та залишенні поза увагою підготовку цивільних осіб для потреб 

Національної поліції, слухачів заочної форми навчання та післядипломної 

підготовки, які також проходять у ВНЗСУН. Не може не впасти в очі 

очевидна диспропорція у розкритті фахівцем тих чи інших складових 

підготовки кадрів для Національної поліції. Зокрема, практична складова 

підготовки має відігравати значно більшу роль, ніж вона займає у 

розглянутій роботі та реальній підготовці професійних службовців для 

потреб Національної поліції. 

Так, О.В. Червякова у власному дисертаційному дослідженні критикує 

існуючий стан справ у відомчій освіті (станом на 2002 рік – примітка наша), 
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наголошуючи, що ВНЗ системи МВС практично повністю втратили стару і 

ще не створили нової системи підготовки, розвитку та постійного 

вдосконалення кадрів, базованої на дійсно нових, адекватних потребам 

засадах. Відділи кадрів у деяких закладах змінили назви на управління 

людських ресурсів чи департаменти управління персоналом, але у більшості  

– з тим самим статусом допоміжного, але не головного підрозділу, яким 

керують ті ж самі люди [25].  

Дійсно, кадри – як живий і надзвичайно динамічний об’єкт 

адмініструючого впливу – мають бути добре прилаштованими до сучасних 

умов роботи в поліції, що ніяк не може бути забезпечено старими формами 

організації навчального процесу, які фактично не змінились з 2000-х років. 

Серед цікавих і перспективних форм підготовки кадрів для 

Національної поліції поряд із вебінаром для заочної форми навчання можна 

відзначити тренінги як різновид практичних занять. Так, С. Загороднюк 

дійшов висновку, що державні службовці та посадові особи місцевого 

самоврядування зацікавлені в отриманні не лише специфічної інформації та 

вузькогалузевих знань, а й в оволодінні практичними уміннями й навичками 

для їх застосування в реальних і, як правило, критичних і конфліктних 

умовах. І саме тренінг за досить короткий період навчання дає змогу 

заповнити прогалини в системі знань і досвіду фахівця, змінити моделі 

поведінки через груповий характер роботи з персоніфікованим підходом, за 

допомогою ігрових форм роботи створити передумови для виходу за межі 

стандартного мислення, підвищити професійну рефлексію та особистісну 

самооцінку [145, с. 290]. 

Охарактеризувавши основні форми підготовки кадрів для Національної 

поліції у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, 

керуючись вищенаведеним та власною позицією з досліджуваного питання, 

ми можемо визначити їх як типові конструкції, що спрямовані на 

формування професійного інтересу та адаптації до майбутньої професійної 

діяльності, відтворюють реальні умови служби в поліції для розв’язання 
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конкретних службових завдань, типових і нетипових ситуацій, сприяють 

формуванню фахових компетентностей, готовності до служби в органах і 

підрозділах Національної поліції. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Поліцейський у першу чергу має бути професіоналом, чітко знати і 

поважати Закон, дотримуватись професійної етики, тобто бути освіченим за 

відповідним фахом. Натомість виховання особи в дусі патріотизму та 

активної громадянської позиції не є завданням вищих навчальних закладів. 

Національній поліції сьогодні не вистачає єдиного бачення організації 

заходів культурного, спортивного, соціального змісту. Для цього необхідно 

розвивати поліцейський церемоніал, поняття якого у нас фактично відсутнє. 

Алогічною у змісті Концепції є теза про створення Академії поліції у 

складі вищих навчальних закладів МВС, які акумулюють весь комплекс 

професійної підготовки поліцейського: початкову підготовку, фахову освіту 

та підвищення кваліфікації. На противагу концепції галузевий Закон України 

«Про вищу освіту» у ст. 33 чітко передбачає, що основними структурними 

підрозділами вищого навчального закладу є факультети, кафедри, бібліотека. 

Створення академії в складі академії або університету не передбачено, що не 

дозволяє належним чином визначити статус таких підрозділів у 

майбутньому. 

До особливостей означеної підготовки сьогодні нами пропонується 

віднести такі: а) у ВНЗСУН готуються поліцейські кадри (атестований склад 

поліції), тоді як цивільний персонал Національної поліції та взагалі МВС 

України не виступає предметом державного (відомчого) замовлення; 

б) поліцейські кадри для навчання у ВНЗСУН формуються з осіб, які вперше 

вступили на службу в поліцію, переатестованих осіб з числа колишніх 

працівників ОВС України, осіб молодшого та середнього складу поліції та не 
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мають вищої освіти або мають її на рівні бакалавра/спеціаліста; в) для 

вступників на денну форму навчання обов’язковим є проходження 

медичного огляду, який здійснюється штатними військово-лікарськими 

комісіями МВС України. 

Підготовку кадрів для Національної поліції ВНЗСУН ми пропонуємо 

визначити як цілеспрямовану багатоетапну діяльність, що здійснюється 

суб’єктами владних повноважень (МВС України МОН України та 

Національною поліцією) на підставі та в межах, визначених законодавством, 

яка спрямована на забезпечення штатної чисельності Національної поліції. 

ВНЗСУН, які здійснюють підготовку поліцейських, є державними 

навчальними закладами, які перебувають у сфері управління МВС України та 

здійснюють за певними спеціальностями на певних рівнях вищої освіти 

підготовку фахівців з метою задоволення потреб Національної поліції 

України, враховуючи нормативні вимоги у сфері вищої освіти та особливі 

вимоги, що пов’язані зі службою в Національній поліції. 

Підготовка кадрів ВНЗСУН для Національної поліції може бути 

визначена як складна багаторівнева діяльність, що проходить певні умовно 

визначені етапи. Умовний розподіл підготовки поліцейських кадрів ВНЗСУН 

на етапи видається більш прийнятним, ніж висвітлення рівнів підготовки, 

через те що на кожному освітньому рівні (бакалавр, магістр тощо) етапи 

підготовки є в цілому тотожними, а отже дана категорія є універсальною. 

У діяльності з підготовки кадрів для Національної поліції України у 

ВНЗСУН суб’єктами владних повноважень мають використовуватись лише 

ті з форм, що репрезентовані національним адміністративно-правовим 

масивом та стосуються кадрових, освітніх і правоохоронних питань. 

Як правові, так і неправові форми підготовки кадрів для Національної 

поліції у ВНЗСУН так само важливі для забезпечення поліції професійно 

підготовленими кадрами. Саме через органічне поєднання правових і 

неправових форм досягається найбільш ефективна комбінація відомчої 

освіти фахівців в галузі правоохорони. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  

ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ 

 

3.1. Світовий досвід підготовки професійних кадрів для потреб 

поліції у спеціалізованих закладах освіти 

 

Зміцненню позицій України на світовій арені та формуванню 

позитивного іміджу нашої держави, серед іншого, сприяє оновлення 

законодавства і приведення його у відповідність до норм Європейського 

Союзу. У зв’язку з цим виникає проблема реорганізації функціонування 

суб’єктів владних повноважень у сфері правоохоронної діяльності у світлі 

правових реалій сьогодення та високих стандартів діяльності відповідних 

органів у розвинутих демократичних західноєвропейських державах. 

Оскільки Національна поліція (далі – поліція) як центральний орган 

виконавчої влади функціонує достатньо нетривалий проміжок часу, її 

діяльність супроводжують різноманітні недоліки, що вимагають як 

термінового усунення, так і поступових заходів щодо удосконалення 

організаційної і практичної складової роботи даної служби. 

Звичайно, діяльність поліції є багатоаспектною, і врахувати всі 

напрямки, з якими можуть відбуватися позитивні зміни в межах 

представленого дослідження, є неможливим. Відтак, пропонуємо 

зосередитись на центральній проблемі дисертації – удосконаленні підготовки 

кадрів для Національної поліції у вищих навчальних закладах зі 

специфічними умовами навчання. Для цього пропонується проаналізувати 

світовий досвід підготовки професійних кадрів для потреб поліції у 

спеціалізованих закладах. 

Одразу звернемо увагу на те, що поліцейські інституції у 
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досліджуваних нижче державах мають різні системи організації, відповідно, 

нами буде досліджено саме підготовку професійних поліцейських кадрів у 

відомчих закладах освіти. 

Розкриваючи зміст підрозділу, зауважимо, що саме браком 

кваліфікованих поліцейських кадрів і спробою вирішення цієї проблеми 

обумовлено створення Поліцейської академії Національної поліції України. 

Наказ і положення про даний відомчий вищий навчальний заклад 

підписав голова Національної поліції С.М. Князєв 5 липня 2017 року. Як 

випливає з інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Національної 

поліції, основна мета створення закладу – зменшення кількості браку при 

відборі кандидатів на службу [145]. 

Позитивно оцінюючи розширення системи підготовки поліцейських в 

Україні, ми звертаємо увагу на те, що за частиною 4 статті 13 «Загальна 

система поліції» Закону України «Про Національну поліцію» в системі 

поліції можуть утворюватися науково-дослідні установи та установи 

забезпечення [19]. Звідси можна дійти таких висновків: по-перше, відомчі 

заклади, що здійснюють освіту поліцейських, не є «установами 

забезпечення» або «науково-дослідними установами»;  по-друге, створення 

даного освітнього закладу не повною мірою кореспондується із Наказом 

МВС України від 25 листопада 2016 року № 1252 «Про затвердження 

Концепції реформування освіти в Міністерстві внутрішніх справ 

України» [27]. До того ж, незважаючи на обов’язковість оприлюднення 

ключових нормативно-правових актів, наказ і положення про згадану 

Академію не розміщено у вільному доступі для ознайомлення. 

Все перераховане зайвий раз підкреслює важливість і необхідність 

вивчення міжнародного досвіду підготовки поліцейських кадрів для 

максимально ефективної його імплементації в Україні. 

Сьогодні головним недоліком можна вважати безсистемність у 

запозиченні і впровадженні зарубіжних надбань і переваг підготовки 

поліцейських. Так, більшість ініціатив у даному напрямку обмежується 
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«обміном делегаціями» та урочистими підписаннями документів про 

співпрацю. 

Наприклад, ознайомчий візит делегації МВС України з американською 

системою навчання та підготовки поліцейських у академіях поліції штатів 

Кентуккі та Вірджинія, що проходив з 24 липня по 2 серпня 2017 року [146], 

безумовно, був корисним заходом, проте навряд чи його вартість є 

співрозмірною запровадженим інноваціям у чинну систему освіти 

поліцейських в Україні. 

Ми переконані, що ситуацію може бути змінено на краще за двома 

сценаріями, що з різних позицій вбачаються доцільними для впровадження. 

Перший полягає у наслідуванні досвіду підготовки поліцейських за зразком 

окремо взятої держави, поліцейські кадри якої є одними з найкраще 

підготовлених. Даний сценарій може бути ускладнений суттєвими 

відмінностями у фінансовому та матеріально-технічному забезпеченні, а 

також одновекторності у запозиченні досвіду. Наприклад, багато в чому для 

української поліції ставиться у приклад робота поліції у Сполучених Штатах 

Америки. Проте, оцінюючи ефективність підготовки поліцейських у США, 

не слід забувати про економічний потенціал даної держави і значно ширші 

повноваження поліції, в тому числі і щодо автономності навчальних закладів 

у підготовці майбутніх поліцейських. 

Другий сценарій полягає в орієнтирі на ті держави, що мають подібну 

до вітчизняної систему організації поліції та є близькими за економічними 

показниками. В цьому аспекті вимагають запозичення окремі позитивні 

складові досвіду держав-учасниць ЄС, зокрема Республіки Польща, 

Республіки Латвія, Румунії тощо. 

Відповідно до вказаних сценаріїв детальніше зупинимось на організації 

підготовки поліцейських кадрів у цих державах. 

Поліція США. Робота в поліції США є престижною, хоча й не дуже 

високооплачуваною. До кандидатів висуваються певні вимоги, яким 

необхідно відповідати. Щоб стати поліцейським, потрібно мати 



153 

громадянство США, перебувати у віці від 21 до 35 років, не мати судимостей, 

а також бажано не мати правопорушень взагалі. Потрібно пройти навчання в 

поліцейській академії. Перевага при цьому віддається тим, хто відслужив в 

армії. Після її закінчення поліцейський починає свою роботу з патрулювання 

вулиць. Зазначимо, що цей момент є обов’язковим для всіх, тому навіть 

працівники, що мають найвищі звання, колись патрулювали вулиці. Це 

зроблено для того, щоб всі поліцейські, починаючи від рядового та 

закінчуючи генералом, добре знали специфіку роботи [147]. 

Принагідно зазначимо, що за подібним принципом організована освіта 

поліцейських у Швеції. Там діє єдиний принцип кар’єри (single career 

principle), який передбачає систематичне навчання. Після етапу базового 

навчання кожний шведський поліцейський починає роботу у правоохоронних 

органах з нижчого звання (Polisassistent) та має можливість пройти всі етапи 

кар’єрного зростання. Рекрутмент у поліцію здійснюється за єдиною 

процедурою, яка передбачає оцінювання за загальними, спеціальними, 

фізичними, медичними та психологічними вимогами, а також відповідність 

стандартизованому профілю компетенцій. Кандидати, які успішно пройшли 

відбір, починають навчання у відповідних вищих навчальних закладах [148, 

с. 72]. 

Як слушно зазначає В.В. Сокуренко, аналіз стандартів навчання 

поліцейських, які пропонуються Міністерством юстиції США, дозволяє 

побачити, що до обов’язкових навчальних дисциплін віднесені: поводження з 

вогнепальною зброєю, навички самооборони, спеціальна фізична підготовка, 

тактика патрулювання, перша медична допомога, оформлення процесуальних 

документів, навички володіння комп’ютером, культурна різноманітність і 

толерантність, стратегії «community policing», управління конфліктами та 

навички медіації [149]. Фахівець переконаний, що це має бути враховано при 

розробці нових галузевих стандартів підготовки курсантів та слухачів у 

вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання за 

спеціальностями «Право» та «Правоохоронна діяльність», а також при 
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розробці програм первинної професійної підготовки та післядипломної 

освіти працівників Національної поліції. Також В.В. Сокуренко звертає увагу 

на необхідність збільшення терміну первинної професійної підготовки 

майбутніх працівників поліції до 6 місяців (850 годин загального 

навантаження). Вчений наголошує, що у США велика увага приділяється 

практичній підготовці випускників академій поліції. Після її закінчення 

випускники проходять попередню «адаптацію» у практичному підрозділі 

тривалістю 2 тижні. За цей період новачки пристосовуються до нової 

обстановки, знайомляться з інструкторами-наставниками, які готуватимуть їх 

до практичної роботи. Підготовка розпочинається з того, що весь керівний 

склад відділу поліції знайомиться з новоприбулими. Новачки отримують 

«Практичний посібник з підготовки поліцейських» і «Щоденник-довідник з 

підготовки», в якому фіксується хід підготовки, успіхи і невдачі, звіт про 

обсяг отриманих знань. Поліцейські-стажисти відвідують місця, де їм 

доведеться бувати під час виконання службових обов’язків (лікарні, 

установи, суди), знайомляться з їх роботою та документацією, вчаться 

складати документи. Двотижнева підготовка служить «містком» для 

переходу до 16-тижневої (640 годин) програми практичної підготовки, яка 

здійснюється для полегшення переходу від статусу випускника поліцейської 

академії до посади працівника підрозділу поліції [150, с. 9]. 

У США поліцейські навчальні заклади існують як самостійні (Академія 

ФБР, Центр навчання у Глінко) або на базі цивільних університетів. Загалом 

перші поліцейські школи виникли саме на базі цивільних університетів. 

Головна проблема здійснення управління підготовкою кадрів у США полягає 

в децентралізованій системі та існуванні багатьох юрисдикцій: 

муніципальної; окружної; штату; федеральної. У зв’язку з цим навчальні 

заклади знаходяться під управлінням відповідних органів, орієнтованих на 

обслуговування певних територій. 

Істотною особливістю системи підготовки поліцейських у США є 

наявність численних приватних і державних центрів підготовки. Один з 
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найбільших федеральних центрів з підготовки кадрів для правоохоронних 

органів знаходиться в штаті Джорджія (графство Глінко). Ще у 1970 році 

уряд США прийняв рішення про створення замість численних невеликих 

навчальних закладів з підготовки кадрів для різних урядових органів одного 

потужного навчального центру. Сьогодні це один з найбільших навчальних 

закладів США, що здійснює підготовку на короткострокових курсах (до 18 

місяців) фахівців більше 70 правоохоронних відомств [62]. 

Важливою вимогою до вступників у США є наявність визначеного 

освітнього рівня (бакалавр, магістр). Освітній Центр має колегіальне 

управління колегією директорів. Замовники професійних кадрів (посадові 

особи – представники відповідних правоохоронних органів) постійно 

взаємодіють між навчальним закладом та певним органом. Вони ж беруть 

участь у складенні підсумкового і поточного контролів тощо. Втім, Центр дає 

загальні знання, які часто потребують проходження додаткових програм за 

місцем подальшої служби, до того ж важливо наголосити на державному 

фінансуванні його функціонування, за рахунок Конгресу США. 

Цікаво уявити подібний інструмент професійної підготовки кадрів для 

Національної поліції в Україні, коли б ВНЗСУН діяли за напрямками служб і 

установ, які входять до сфери управління МВС України. 

У ролі позитивного досвіду в системі професійної освіти можна 

відзначити випуск в США спеціального бюлетеня з підготовки та 

перепідготовки працівників правоохоронних органів. Бюлетень інформує про 

зміни у законодавстві, про новели в методиці роботи, аналізує різні концепції 

розвитку поліції тощо [62]. 

Переходячи до організації професійної (відомчої) освіти поліцейських, 

зауважимо, що, враховуючи децентралізовану систему поліції у США, в 

окремих регіонах діють споріднені програми, які все ж можуть мати 

відмінності у певних складових. 

Так, кандидат на службу в поліції має бути: 1) віком від 20 років; 

2) громадянином США; 3) мати рівень освіти не нижче шкільного або 
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аналогічного йому рівня освіти; 4) вміти керувати транспортним засобом та 

мати відповідний документ, що посвідчує таке право; 5) мати належний 

рівень фізичної і психічної підготовки. 

Не може бути прийнято на службу в поліції особу, яка: вчиняла злочин; 

була визнана винною у правопорушеннях проти особистості або сексуальних 

правопорушеннях; була визнана винною в порушенні громадянських прав 

будь-якої людини; вживала або зберігала заборонені речовини (наркотики); 

вживала марихуану протягом трьох років до подання заяви; незаконно 

ухилялася від будь-якої військової служби; була звільнена з будь-якого 

правоохоронного органу з дисциплінарних причин; відмовилася пройти 

перевірку на поліграфі або тотожну; має три і більше умисних порушень 

правил дорожнього руху протягом п’яти останніх років; керувала 

транспортним засобом після позбавлення прав тощо [62]. 

Отже, набір до поліції у США включає: подання заяви; проходження 

тесту із письмовим завданням; оцінку рівня фізичної підготовки; спеціальну 

перевірка рекрута; огляд (тест) на вживання наркотичних засобів і 

психоактивних речовин. Після проходження даних випробувань, здобувач 

(рекрут, кадет) проходить співбесіду у поліцейському департаменті, в разі 

успішного складення якої направляється на медико-психіатричне 

обстеження. У випадку успішного проходження медичного критерію особа 

направляється до поліцейської академії для навчання. 

Цікаво, що в Україні у зворотному порядку особа проходить медичне 

обстеження, після успішного складення якого направляється для складання 

вступних випробувань до ВНЗСУН.  

Застосування багаторівневої системи вступу на навчання до 

спеціалізованих навчальних закладів поліції у США дозволяє відібрати осіб, 

які відповідають необхідним критеріям для поліцейського, та вчасно виявити 

і усунути від навчання тих, хто недостатньо мотивований і не підготовлений 

для реальної служби. 

Слід зазначити, що у США (штат Каліфорнія) у 1959 р. була створена 
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Комісія з стандартів і підготовки поліцейських в мирний час, завдання якої 

полягало в стандартизації вимог для поліцейських відомств у межах штату. 

Після цього в усіх шатах були створені подібні відомства і системи навчання. 

Оскільки в США муніципальна влада згідно із законом формується владою 

штатів, то самі штати контролюють їхні повноваження, в тому числі 

поліцейські, визначаючи їх в професійних статутах. Як правило, комісії з 

навчання та підготовки поліцейських розробляють стандарти з вербування, 

перебування на службі та звільнення поліцейських, встановлюють мінімальні 

вимоги з підготовки кадрів і займаються створенням нових поліцейських 

дільниць, впровадженням програм навчання та іншими нововведеннями [151, 

с. 36]. 

Цікаво уявити запровадження подібної системи в Україні, коли б 

органи місцевого самоврядування мали змогу визначати пріоритети у 

підготовці поліцейських та визначати стандарти їх професійної підготовки 

залежно від специфіки того чи іншого регіону.  

У масиві закладів професійної освіти поліцейських у США виділяється 

Інститут поліцейських технологій та управління, який майже тридцять років 

функціонує на базі університету штату Північна Флорида. У закладі 

проводиться підготовка за напрямками: екстремальне керування 

транспортними засобами, дорожня безпека, професійна підготовка 

правоохоронців місцевого (штат, округ) та федерального рівня. Цікаво, що 

навчальний процес охоплює близько 12 тисяч цивільних і атестованих 

службовців правоохоронних органів США та країн-партнерів. В Україні, на 

противагу цьому, навчальна програма є більш тривалою і зорієнтованою 

насамперед на поліцейських,  а не на цивільних службовців. 

Заклад професійної підготовки поліцейських (Інститут) функціонує в 

штаті Іллінойс при однойменному університеті. Первинна підготовка кадетів 

поліції розрахована на дванадцять тижнів і включає такі дисципліни, як: 

розслідування; правознавство; патрулювання; людська поведінка; 

поліцейська майстерність; автосправа і дорожній рух; обслуговування 
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дільниці; володіння зброєю тощо. До загального курсу може бути додано 

спеціальні курси, тривалістю до двохсот годин. Вони спрямовані на 

опанування окремими навичками, наприклад роботі з неповнолітніми 

особами тощо. 

Поліцейська академія у м. Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, є 

професійним навчальним закладом, що здійснює первинну і додаткову 

спеціальну підготовку. Вимоги до вступників на навчання є аналогічними до 

умов для вступу на службу в поліцію. Поточний і підсумковий контроль 

заснований на тестуваннях. Навчальна програма складається із 360 годин, з 

яких вагому роль відведено вивченню таких курсів, як: взаємодія з 

населенням (community policing); основи культури національних меншин; 

службові та особисті відносини тощо [62]. 

Як свідчать статистичні дані, в середньому базова підготовка у 

поліцейських академіях в США триває 19 тижнів. Причому в Академії 

Департаменту поліції Мемфіса навчання зазвичай займає 21 тиждень, а 

програма Сан-Дієго триває півроку [151]. 

Поліцейська академія в м. Маямі, штат Флорида здійснює підготовку 

кадетів поліції за такими курсами: спеціальна техніка; вибухові пристрої; 

тактика протидії тероризму; дії в екстремальних ситуаціях; надання 

долікарської допомоги; звільнення заручників; тактика обшуку будівель і 

приміщень тощо. 

Серед закладів з підвищення кваліфікації можна відзначити 

поліцейську тренувальну академію в м. Східний Камден, штат Арканзас. 

Даний заклад проводить короткострокову (близько двох тижнів) підготовку 

поліцейських за різними напрямками службової діяльності. 

У США випускники академій, прийшовши на службу, проходять 

сувору й ретельну підготовку, через те що окрім навичок, отриманих у 

навчальному закладі, поліцейський повинен знати політику, методику, 

правила, інструкції і повною мірою уявляти собі, як правильно виконувати 

свою роботу [62]. 
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Визначивши особливості підготовки поліцейських кадрів у США, 

О.І. Федоренко зазначає, що дослідження процесу навчання в академіях щодо 

використання організаційних форм показало, що поряд з використанням 

традиційних форм (лекція, практичні та семінарські заняття) останнім часом 

значна увага приділяється використанню сюжетно-рольових ігор, груповим 

вправам, «сценаріям» (ситуації з професійної діяльності), тренінгам та іншим 

формам, що дозволяють активно застосовувати теоретичні знання. 

Використання сюжетно-рольових ігор (або симуляцій) при підготовці 

поліцейських у США започатковано у 1970-х рр. Одними з перших, хто 

використав сюжетно-рольові ігри у підготовці поліцейських, були 

американські дослідники Хейні, Бенкс та Зімбардо [153]. Вони виділили 

переваги та недоліки використання даної форми навчання. До позитивних 

дослідники віднесли: а) можливість моделювання ситуації та формування 

професійно необхідних умінь та навичок; б) можливість наблизити навчання 

до реальних професійних ситуацій; в) сприяння формуванню комунікативних 

та інтерактивних аспектів; г) можливість викладачу одночасно здійснювати 

контроль та надавати свободу дій для учасників гри.  

Водночас аналіз підготовки курсантів у поліцейських академіях США 

дозволив виділити такі найбільш розповсюджені недоліки: ігнорування 

індивідуальних особливостей курсантів; високий темп навчання; великий 

обсяг теоретичного матеріалу; недотримання викладачами принципу 

послідовності; стрес; тимчасова передача функцій викладання 

некваліфікованим особам; монотонність та одноманітність побудови 

навчальних занять [154]. 

У навчанні дорослих (а саме до цього типу освітніх закладів відносять 

поліцейські академії) інтеграція навчання здійснюється через сюжетно-

рольові ігри. Саме досвід, що набувається в реальних ситуаціях, які 

моделюються в ході навчання, дозволяє курсантам усвідомити зв’язок між 

знаннями та уміннями, які необхідно сформувати. Через рольове 

моделювання курсанти усвідомлюють вплив психологічних факторів на них 
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самих та на ті ситуації, що можуть виникнути у майбутній професійній 

діяльності. Значну увагу у підготовці майбутніх поліцейських приділяють 

рівню засвоєння знань. Дослідники даного питання (В. Бенет та М. Гес) 

встановили, що в процесі навчання засвоюється 10 % прочитаного, 30 % 

побаченого, 50 % побаченого та почутого, 70 % сказаного, 90% сказаного та 

зробленого [154]. 

Набір курсантів до поліцейської академії може нараховувати від 

двадцяти до кількох сотень осіб. Дослідження показало, що не існує єдиних 

правил щодо дисципліни та дисциплінарного статуту. У поліцейських 

академіях США О.І. Федоренко виділяє три типи організації дисципліни: 

а) військова модель (наявність військової дисципліни, віддавання честі, 

участь у різних ритуалах; жорсткий режим дня; підконтрольність курсантів, 

неможливість самостійного прийняття рішень курсантами, чітке виконання 

наказів керівництва та ін.); б) квазівійськова модель – це використання 

ієрархічної організації, яка підтримує дисципліну за допомогою різних 

методів покарання та залякування у вигляді фізичних вправ та різних видів 

праці, з метою придушення волі; орієнтована така модель на поліцейського – 

виконавця наказів; в) невійськова модель є порівняно новою концепцією 

дисципліни та навчання. У поліцейських академіях даного типу не визначені 

порядок та методи звернення один до одного, до викладачів. Дисципліна 

розглядається як свідоме управління поведінкою, досягнення порозуміння, 

порядку та самовладання. Забезпечення дисципліни здійснюється виховними 

методами, що не мають карального характеру. Останнім часом саме 

невійськова модель підготовки поліцейських у США набуває 

розповсюдження, витісняючи військову та квазівійськову моделі, орієнтовані 

на покарання, ворожість, залякування, приниження [155, с. 110-112]. 

Підсумовуючи огляд підготовки поліцейських кадрів у закладах зі 

специфічними умовами навчання в США, ми сформували власне бачення 

рекомендацій для впровадження у вітчизняну систему підготовки: 

1) збільшення ролі практичної складової підготовки поліцейського за 
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рахунок відходу від традиційних форм проведення аудиторного заняття. 

Перевага має надаватися тематичним тренінгам і рольовим іграм, що 

дозволятимуть органічно поєднати оволодіння теоретичними знаннями у 

поєднанні з напрацюванням практичних навичок поліцейської служби у 

різних ситуаціях; 

2) система вищих навчальних закладів із специфічними умовами 

навчання має бути максимально децентралізована та фінансуватися як з 

державного бюджету, так і за рахунок місцевих громад. Причому, хоча 

замовником фактично виступає Національна поліція, громади зацікавлені у 

отримані якісних поліцейських послуг за рахунок підготовки поліцейських 

кадрів для певних підрозділів і роботи у певній місцевості. Наприклад, 

Васильківський район Дніпропетровської області потребує трьох дільничних 

офіцерів поліції, місцева влада  супроводжує їх кадровий відбір і підготовку 

у ВНЗСУН саме для подальшої роботи за фахом в цьому районі; 

3) вітчизняні ВНЗСУН досі побудовані за військовою моделлю, тоді як 

вже давно вимагає впровадження невійськова модель підготовки 

поліцейських кадрів. На Національну поліцію України не поширюється дія 

Статутів Збройних Сил України, для чого ж тоді у ВНЗСУН досі «грають у 

солдатиків» замість оволодіння дійсно поліцейськими знаннями, уміннями, 

навичками? Тут доцільно згадати доволі іронічну публікацію А.В. Наумова 

щодо порівняння професійної освіти поліцейських у Федеративній 

Республіці Німеччині та Російській Федерації та [156]. Звичайно, висновки у 

згаданому нарисі були не на користь останньої; 

4) стажування як форма практичної підготовки має бути реорганізовано 

за прикладом, що діє в США, коли поліцейський протягом певного терміну 

після випуску з поліцейської академії адаптується до служби у конкретному 

підрозділі поліції. Дещо подібно в Україні діє система підготовки лікарів. 

Так, випускники за результатами іспитів отримують лише диплом 

(теоретична складова), тоді як печатку лікаря та свідоцтво про право зайняття 

медичної діяльністю (практична складова) отримують після інтернатури, 
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тобто практичної діяльності у ролі стажерів у закладах охорони здоров’я; 

5) загалом, імперативний метод адміністративно-правового 

регулювання організації поліцейської освіти у ВНЗСУН має поступово бути 

заміщений відносинами реординації, коли потреби поліцейського, громади та 

вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання матимуть 

пріоритет порівняно з позицією Міністерства внутрішніх справ в питаннях 

підвищення якості підготовки поліцейських кадрів. 

Переходячи до висвітлення позитивного досвіду підготовки 

поліцейських у державах – учасницях ЄС, звернімося до огляду відповідної 

системи у Республіці Польща. 

За законодавством Республіки Польща прийнятим на службу до поліції 

може бути громадянин із доброю репутацією, який не був судимий, має 

середню освіту, належний рівень фізичних і розумових здібностей для 

служби у військових формуваннях, є дисциплінованим і дотримується 

службової дисципліни.  

Порядок прийому багато в чому є подібним до вітчизняного, проте у 

Польщі використовуються не просто медичні обстеження, а тестування на 

предмет фізичної витривалості (фізичний критерій), рівня правових і 

гуманітарних знань (загальні здібності) та службової відповідності 

(мотиваційний критерій) у формі співбесіди. Професійне навчання 

починається з початкової професійної освіти, яка є обов’язковою для 

проходження кадетами. Мережа відомчих закладів освіти поліцейських у 

Польщі включає у себе школи поліції, тренувальний центр та вищу школу 

поліції. Єдиним вищим навчальним закладом, у класичному його розумінні, є 

Вища школа поліції у м. Щитно, Варминсько-Мазурське воєводство. 

Наприклад, Школа поліції у Слупську започаткована ще у 1945 році та 

нині спеціалізується на підготовці поліцейських з превенції, тобто тих, чия 

служба безпосередньо впливає на стан публічного порядку та почуття 

безпеки жителів. У школі проводиться початкове професійне навчання і 

спеціалізовані курси. Так, базову професійну підготовку має пройти будь-
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який поліцейський, допущений до служби. Він готується виконувати 

завдання на основних посадах керівного складу (наприклад, в патрульних і 

інтервенційних службах, поліцейських дільницях, конвойній службі), цей 

період триває півроку. Після складання іспиту кожен учасник також має 

пройти професійну адаптаційну підготовку у відділі поліції превенції, де 

повинен виконати 37 практичних послуг (вправ) і повернутись у відповідний 

підрозділ для постійної роботи [157]. 

Цікавим є досвід Республіки Польща з підготовки поліцейських кадрів 

на початковому рівні, адже відповідну діяльність можуть здійснювати 

відділи і виокремлені підрозділи поліції, а також навчальні центри поліції, у 

разі створення при комендатурах воєводств. Тобто базовий рівень підготовки 

поліцейських може бути реалізований у практичних підрозділах поліції без 

відрядження до навчальних закладів. 

Підготовка поліцейських кадрів у Польщі складається з різних рівнів і 

включає стадії: базової підготовки, спеціальної підготовки та вищої 

підготовки [160]. 

На базовий рівень допускаються особи, які здобули середню освіту. 

Головною метою на цьому рівні є оволодіння базовими знаннями та 

практичними навичками щодо виконання обов’язків поліцейського. Особи, 

які пройшли підготовку цього типу, призначаються на нижчі посади в 

поліції. Головне спрямування базової підготовки сьогодні полягає у набутті і 

покращенні практичних навичок, необхідних для виконання завдань, залежно 

від профілю поліцейської діяльності. На даному рівні вирізняють дві 

складові: перша – для поліцейських служби превенції та служб і підрозділів 

забезпечення (кадри, штаб, логістика); друга – залежно від спеціалізації 

особового складу кадетів, вона є більш складною і довготривалою 

(профілактика злочинності, протидія наркотикам, безпека дорожнього руху). 

На другому (середньому рівні) представлена спеціальна підготовка. 

Спеціальна підготовка спрямована на осіб, які успішно пройшли базову 

підготовку і потребують набуття професійної кваліфікації у певній сфері 
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службової діяльності (чергова служба, оперативно-розшукова діяльність, 

охорона публічного порядку тощо). 

Третій рівень вищої професійної підготовки реалізується в єдиному 

вищому навчальному закладі – Вищій школі поліції в м. Щитно. Даний 

заклад є єдиною відомчою установою, де освіту здобувають також цивільні 

фахівці Міністерства внутрішніх справ Польщі. Поряд із підготовкою 

керівного поліцейського складу та цивільних фахівців у Вищій школі поліції 

здійснюється післядипломне навчання за визначеними напрямками [160]. 

Вища школа поліції (поліцейська академія) в м. Щитно є 

організаційним підрозділом поліції у визначенні Закону Республіки Польща 

від 6 квітня 1990 року «Про поліцію». Крім того, відповідно до Закону від 27 

липня 2005 року «Про вищу освіту», школа є державним університетом, що 

перебуває у сфері нагляду міністра внутрішніх справ. Місія університету 

полягає в тому, щоб відкрити та поширювати знання в напрямку суспільних 

та гуманітарних наук, зокрема щодо безпеки та публічного порядку, шляхом 

проведення наукових досліджень, навчання академічних кадрів, студентів 

докторів, студентів, слухачів, учасників курсів та тренінгів, а також їх 

поширення [158]. 

У ході проходження служби поліцейські у Польщі мають змогу 

підвищити рівень професійних знань, завдяки проходженню професійної 

підготовки. Певним чином це схоже на систему службової підготовки в 

Національній поліції України, але акцент у діяльності польських колег має 

чітке практичне спрямування. Це може бути планова підготовка, затверджена 

наказами головного коменданта поліції. З іншого боку, як реакція на 

негативні явища і спалахи окремих видів злочинності, можуть 

впроваджуватись додаткові програми і курси. 

Зазначимо, що Центр підготовки поліції був заснований в м. Легіоново 

27 серпня 1990 року. Його було створено на базі чотирьох ліквідованих шкіл: 

відділу державної безпеки ASW, Школи дорожнього руху у м. Пясечно, 

Центру підвищення кваліфікації кадрів у Лодзі та школи «B» Міністерства 
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внутрішніх справ у Варшаві. Від часу його створення дотепер Центр зазнав 

глибокої еволюції: його організаційна структура змінилася, основний 

профіль підготовки розвинувся. Цей процес програмних змін є вираженням 

адаптації навчальних заходів Центру до змін у потребах і повноваженнях 

поліції. Основні структурні зміни стосуються включення до складу Центру 

Школи поліцейської підготовки та навчання службових собак у м. Сулковіце 

наприкінці 1992 року та відкриття міжнародного центру спеціальних курсів 

поліцейських у липні 1998 р. на базі Центру підготовки поліції [159]. 

Пропоновані спеціалізовані курси, а також інші заходи становлять 

доповнення професійних навичок, які дозволяють покращити уміння 

поліцейських, що необхідні їм під час виконання своїх службових обов’язків 

в межах конкретних спеціальностей, наприклад у сфері боротьби з 

економічною злочинністю, незаконним обігом наркотичних речовин, 

кіберзлочинністю, торгівлею людьми, в галузі криміналістики, керівників 

операцій, а також багато інших. Окремі програми стосуються курсів 

підготовки керівного складу поліції. Поліцейські можуть підвищувати свою 

професійну кваліфікацію до вищого рівня в межах професійного навчання 

для випускників вузів, яке здійснює Вища школа в м. Щитно. Вимогами є 

наявність вищої освіти, а також перебування на посаді, яка потребує вищої 

кваліфікації. Прийом на навчання залежить від оцінки кваліфікаційного 

відбору [160]. 

Слід погодитись із думкою Д.В. Швеця, що систему навчання 

поліцейських у Польщі реформовано у бік збільшення практичної 

спрямованості. З поліцейськими також працюють психологи та спеціалісти з 

міжособистісної комунікації. Базове навчання рядових  працівників триває 

6,5 місяців. Для отримання підвищення кадровий поліцейський зобов’язаний 

мати в послужному списку мінімум три роки роботи як патрульного. 

Корупція під час прийому нових поліцейських на службу була зведена до 

нуля завдяки складному й багатоступінчатому процесу відбору [161, с. 165]. 

Підготовка поліцейських у Румунії. У 2002 pоці було схвалено Закон 
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«Про організацію і функціонування румунської поліції» № 218/2002. Поліція 

в Законі визначається як «частина Міністерства внутрішніх справ», що є 

«державною спеціалізованою установою, яка здійснює повноваження щодо 

основних прав і свобод особи, приватної й суспільної власності, 

профілактики та виявлення злочинів, забезпечення громадського порядку й 

безпеки відповідно до закону» (ст. 1). Загалом поліцію організовано 

відповідно до адміністративно-територіального поділу країни. Згідно зі 

статтею 5 Закону вона має таку організаційну структуру: а) Генеральна 

інспекція поліції Румунії; б) територіальні підрозділи під керівництвом 

Генеральної інспекції, Головне управління поліції Бухареста та поліцейських 

округів інспекцій; в) навчальні заклади, які забезпечують продовження 

навчання для персоналу; г) інші підрозділи, необхідні для досягнення 

конкретних повноважень, встановлених законом [162, с. 246]. 

Поліція Румунії очолюється Генеральною інспекцією, якій 

підпорядковуються всі підрозділи поліції. Очолює Генеральну інспекцію 

генеральний інспектор, який призначається на посаду рішенням Прем’єр-

міністра Румунії за поданням міністра адміністрації та внутрішніх справ і за 

погодженням Корпусу співробітників національної поліції (ст. 8 Закону). У 

такий спосіб забезпечується інституційне відокремлення поліції від міністра 

адміністрації та внутрішніх справ, який не здійснює «безпосереднє 

керівництво» поліцейськими підрозділами [162, с. 246]. 

Як випливає з вищенаведеного, румунська поліція є органічною 

складовою Міністерства адміністрації та внутрішніх справ, при цьому 

відомчі поліцейські заклади належать саме до системи поліції, що забезпечує 

більш тісний зв’язок між ними та фактичними замовниками кадрів, якими є 

практичні підрозділи поліції, а не міністерства. 

У нормативно-правових документах, які регламентують особливості 

професійної підготовки персоналу прикордонної поліції Республіки Румунія, 

вказано, що завдання щодо відбору, підготовки, комплектування та 

перепідготовки фахівців для Прикордонної поліції Республіки Румунія 
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покладено на Управління менеджменту людськими ресурсами при 

Генеральному інспектораті. Це управління структурно складається із трьох 

служб: служби відбору та набору персоналу, служби підготовки персоналу, 

служби психологічного добору. На управління покладено такі завдання: 

відбір персоналу, відбір офіцерів з інших структур, відбір кандидатів на 

навчання до академії та навчальних центрів (шкіл), встановлення кількості 

персоналу на набір, відпрацювання всіх освітніх документів, контроль за 

організацією підготовки персоналу, контроль за організацією виховного 

процесу з персоналом, організація і проведення вступних і випускних 

екзаменів, організація психологічної підготовки персоналу. Відбір кандидатів 

здійснюється трьома шляхами: перший – з числа персоналу інших силових 

відомств; другий – з числа персоналу, який закінчив ВНЗ за вузькою 

спеціалізацією (фінанси, логістика, технічна освіта тощо); третій – з числа 

управлінь та підрозділів МВС. 

Персонал Прикордонної поліції розподіляється на дві категорії: 

категорія А – офіцер поліції з вищою освітою (для просування по службі 

починаючи від звання «інспектор прісінат» (капітан) необхідно обов’язково 

закінчити курси підвищення кваліфікації); категорія В – офіцер «агент 

поліції», до якої відноситься персонал з освітою ліцеїста.  Заслуговує на 

увагу той факт, що після закінчення первинного курсу навчання (академії або 

школи підготовки персоналу) випускнику надається випробувальний термін: 

випускнику академії – 1 рік; випускнику школи підготовки персоналу – 6 

місяців. Випробувальний термін офіцер (агент) проходить в органах охорони 

кордону під опікою куратора. Через визначений термін він складає екзамен 

на професійну придатність. За умови отримання позитивних результатів 

(виставляються оцінки «добре» і «дуже добре») й позитивної характеристики 

за випробувальний термін офіцеру (агенту) надається право на подальше 

проходження служби в органах Прикордонної поліції. Якщо буде отримано 

негативний результат, то офіцер (агент) звільняється зі служби [163, с. 59]. 

Що стосується підготовки поліцейських кадрів в Республіці Латвія, 
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можна звернути увагу на дослідження В.В. Чумака, присвячене даному 

питанню. Уперше в 1991 році на території Латвійської Республіки був 

запущений навчальний центр при Департаменті поліції Міністерства 

внутрішніх справ Латвійської Республіки, який здійснював підготовку кадрів 

для поліції. У 2000 році наказом № 701 МВС Латвійської Республіки 

навчальний центр був перейменований на Державну школу поліції. У 2006 

році розпорядженням Кабінету Міністрів Латвійської Республіки було 

створено коледж Державної поліції, який перейняв функції, права, 

зобов’язання, майно та архів Державної школи поліції. Коледж був 

створений з метою підготовки поліцейських для професійної служби в 

державній поліції [164]. Коледж Державної поліції є освітнім закладом під 

керівництвом Державної поліції, що здійснює підготовку кадрів для поліції, 

які отримують освіту за двома освітніми програмами: 1) програма 

професійної освіти «Поліцейська робота» (термін навчання – 1 рік); 2) 1-й 

рівень вищої професійної освітянської програми «Робота поліції» з 

кваліфікацією (тривалість навчання – 2,5 роки) [165, с. 147]. 

Цілі програми професійної освіти «Поліцейська робота» є такими: 

підготовити до роботи наодинці; навчити брати на себе відповідальність за 

результати роботи; навчити використовувати передовий досвід і методи 

роботи у професійній діяльності; навчити оцінювати, класифікувати й 

використовувати інформацію, особливо у професійній сфері. Програма 

професійної освіти передбачає отримання знань і формування навичок у: 

підтриманні громадського порядку; відомостях про вимоги, встановлені в 

нормативних і законодавчих документах; тактично правильній організації 

роботи поліції, під час затримання злочинців; використанні тактичних 

методів парирування атаки й оборони; наданні першої допомоги; 

застосуванні вогнепальної зброї та спеціальних засобів; використанні 

комунікації та технічних засобів. Тривалість навчання становить один рік 

(теоретична освіта – 29 тижнів; практична підготовка (польова практика) – 

12 тижнів). Після польової практики є один тиждень комбінованого курсу 
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підготовки (використання теоретичних знань і практичних навичок). 

Наприкінці навчальної програми курсанти повинні скласти кваліфікаційний 

іспит, який складається з теоретичних і практичних завдань: теоретична 

частина – з питань, що охоплюють професійні знання; практична частина 

включає перевірку навичок у наданні першої допомоги, судово-медичних 

технологіях і методах, стрільбі й відбитті атаки, тактиці захисту [165, с. 148]. 

Таким чином, даний рівень є базовим у професійному навчанні 

латвійських поліцейських. На відміну від нього, згаданий вище 1-й рівень 

вищої професійної освітньої програми «Робота поліції» фактично забезпечує 

особам перемінного складу можливість отримати вищу освіту початкового 

рівня. 

Період навчання на цьому рівні триває 2,5 років (п’ять семестрів). 

Методами навчання є вирішення проблем, практичні заняття, рольові ігри, 

вправи, науково-дослідні заняття та їх презентація, індивідуальні і групові 

проекти. Для забезпечення навчального процесу залучаються спеціалісти з 

різних державних служб поліції. У кінці навчання передбачається 

кваліфікаційний іспит, який складається з трьох частин: тести – перевірка 

теоретичних знань, експертиза зі спеціалізації та презентація кваліфікаційної 

роботи. Під час навчання курсанти отримують соціальні гарантії: посадовий 

оклад у розмірі, передбаченому державою; житло на час навчання; їжу в 

їдальні; уніформу Державної поліції; у разі народження дитини під час 

навчання виплачується 6 посадових окладів; «свято підтримки» (один раз на 

рік, перед відпусткою, отримується грошова допомога в розмірі заробітної 

плати); якщо поліцейський був убитий при виконанні свого службового 

обов’язку, його спадкоємцям за законом виплачується одноразова допомога; 

за поліцейським, який був звільнений від служби через інвалідність або 

професійне захворювання, зберігаються всі переваги й гарантії, передбачені 

законом [165, с. 148]. 

Провівши аналіз нормативно-правових документів, що регламентують 

підготовку та освіту офіцерів поліції Латвії, Литви та Естонії, 
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М.В. Фільштейн зазначає, що вони носять уніфікований характер і 

спираються на Європейський кодекс поліцейської етики, що був прийнятий 

19 вересня 2001 року Комітетом міністрів Ради Європи в Страсбурзі та 

схвалений Радою Міністрів Євросоюзу № 58.578 від 17 вересня 2003 року. 

Відповідно до зазначеного документа навчання персоналу поліції повинно 

будуватися на фундаментальних основах демократії. Цілі поліції повинні 

узгоджуватися з правовими нормами по захисту прав людини. Загальне 

навчання поліції повинно бути відкритими суспільству, наскільки це 

можливо. Загальне початкове навчання повинно супроводжуватися 

рівномірним проведенням виробничого навчання та отриманням спеціальних 

знань, знань про управління, а також, коли це потребується, навчанням 

навичкам лідерства. Практичне навчання про використання и застосування 

сили та про межі цього застосування повинні співвідноситися з принципами 

прав людини, особливо з Європейської угодою по правам людини та іншим 

законодавством. Всі рівні освіти повинні охоплюватися відповідними 

програмами. Навчання поліції повинно повністю відповідати нормам 

боротьби проти расизму та ксенофобії [166]. Дійсно, урахування положень 

згаданого міжнародного документа не стало б зайвим й у діяльності 

вітчизняної поліції щодо підготовки кадрів [167, с. 19]. 

Завершуючи огляд другого сценарію щодо запозичення елементів 

досвіду підготовки поліцейських кадрів у окремих державах ЄС, ми можемо 

вести мову про таке: 

1) всі системи підготовки поліцейських кадрів у розглянутих державах 

акцентують на короткотерміновій первинній (базовій) підготовці 

поліцейського та здобутті професійних навичок під час стажування у 

практичних підрозділах під наглядом куратора; 

2) вагоме значення приділяється оволодінню вузькоспеціалізованими 

знаннями під час короткотривалих курсів в межах післядипломної 

підготовки, що мають практичне спрямування; 

3) практична складова (тренінги, практикуми) займає чи не 
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найголовніше місце у підготовці професійних поліцейських кадрів; 

4) система відомчої освіти представлена, в першу чергу, закладами, що 

здійснюють підготовку нижчої та середньої ланки поліцейських кадрів. Вища 

складова професійної освіти представлена одним або кількома навчальними 

закладами, де серед інших категорій можуть навчатися особи з числа 

цивільних осіб для потреб відомства. Натомість вітчизняна система освіти 

поліцейських є диспропорційною, готуючи поліцейські кадри на рівні вищої 

освіти у сімох вищих навчальних закладах зі специфічними умовами 

навчання на рівні не нижче інституту; 

5) вищі навчальні заклади, в яких здійснюється підготовка 

поліцейських, мають розвинуті і сучасні бази для відпрацювання практичних 

аспектів поліцейської служби за відповідними напрямками. Освіта за 

контрактом для певних категорій громадян є радше винятком з правил для 

таких закладів і здійснюється лише в окремих із них за певними напрямками, 

насамперед пов’язаними із цивільною державною службою або службою у 

складових міністерств, до сфери управління яких віднесено внутрішні 

справи. Натомість в Україні кожен ВНЗСУН намагається «заробити», 

готуючи студентів за різними спеціальностями вищої освіти (юрист, 

менеджмент, туризм тощо).  

У результаті слід наголосити, що запозичення позитивного зарубіжного 

досвіду за будь-яким із умовно визначених нами сценаріїв є доцільним і 

корисним для успішного розвитку Національної поліції України. Проблема 

полягає не у вивченні досвіду, на чому вже наголошувалось на початку 

підрозділу, а у запровадженні конкретних позитивних здобутків із чітким 

плануванням необхідних видатків та ставленням реальних строків для 

впровадження таких змін у роботу. 
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3.2. Перспективні напрямки удосконалення підготовки кадрів для 

Національної поліції у вищих навчальних закладах зі специфічними 

умовами навчання 

 

Успішний розвиток Національної поліції України як нової 

правоохоронної інституції безпосередньо пов’язаний із новим баченням 

системи підготовки кадрів для Національної поліції для задоволення її 

потреб у професіоналах. В контексті триваючої реформи правоохоронної 

системи Міністерством внутрішніх справ розроблено і затверджено 

Концепцію реформування відомчої освіти (Наказ МВС України від 

25.11.2016 № 1252). Окремі положення зазначеної Концепції недостатньою 

мірою розкривають специфіку підготовки поліцейських кадрів у вищих 

навчальних закладах із специфічними умовами навчання та суперечать 

проектному законодавству з реформування освітньої галузі. Внаслідок цього 

надзвичайно важливим завданням вбачається ґрунтовне дослідження 

особливостей підготовки кадрів для Національної поліції у ВНЗСУН та 

пошук перспективних напрямків удосконалення відповідної діяльності 

відповідно до сучасних стандартів. 

Різноманітні аспекти підготовки фахівців для органів внутрішніх справ 

України (нині – Національної поліції) представлені численними працями 

фахівців у галузях адміністративного права, педагогіки, службово-бойової 

діяльності сил охорони правопорядку тощо. Окремо слід звернути увагу на 

дослідження таких фахівців, як: О.М. Бандурка, В.А. Глуховеря, М.І. Іншин, 

Р.А. Калюжний, М.В. Лошицький, А.А. Манжула, Н.П. Матюхіна, 

В.П. Пєтков, В.В. Сокуренко, І.Є. Руколайніна, М.В. Фільштейн, 

С.О. Циганій, В.В. Чумак. Втім, через нетривалий період функціонування, 

зазначені праці не розкривають сучасних потреб кадрового забезпечення 

Національної поліції. Тому виникає нагальна потреба покращення стандартів 

підготовки поліцейських з урахуванням здобутків держав – учасниць 

Європейського Союзу та реалій вітчизняної системи відомчої освіти в МВС. 
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В даному підрозділі буде здійснено спробу визначення і обґрунтування 

перспективних напрямків удосконалення підготовки кадрів для Національної 

поліції України у ВНЗСУН. 

Необхідність визначення перспективних напрямків удосконалення 

підготовки кадрів для Національної поліції України обумовлена тим, що 

станом на 2018 рік лишається чимало проблемних моментів в діяльності 

поліції. Так, у засобах масової інформації все частіше представлено 

інформацію про недоліки і прогалини у реалізації «поліцейської реформи». 

Наприклад, у дослідженні ефективності діяльності поліції (2016 рік) 

зроблено висновок, що «…скільки б не передбачували прогресивних 

критеріїв оцінки ефективності роботи поліції, якщо в ній не працюватимуть 

суперфахові кадри, які постійно будуть покращувати свої знання та 

практику, нічого на краще в НПУ не зміниться» [168]. У свою чергу, у 

публікації «Концепція “100 днів якості Національної поліції”: невиконані 

обіцянки?» серед іншого звертається увага на проект «Лицарі честі», 

основним завданням якого було визначено виявлення, оцінку і підготовку 

нових лідерів і професіоналів, здатних посісти керівні посади в 

територіальних органах Національної поліції України. Основною діяльністю 

в межах проекту було проведення серії тематичних тренінгів з метою 

підвищення лідерських якостей учасників, а також їхньої ціннісної і етичної 

підготовки. При цьому безпосереднім керівником курсу навчання мав бути 

Голова Національної поліції України. Автор звертає увагу на те, що 

суспільству мало відомо про реалізацію цього проекту. Хоча на офіційних 

веб-сторінках поліції є невеликий обсяг інформації щодо проведення 

тренінгів із стресостійкості, лідерства тощо. При цьому кадрова політика 

поліції протягом року свідчить про те, що вказаний підхід до кадрових 

призначень залишається лише на рівні Концепції і аж ніяк не у реальності. 

До того ж, існують певні законодавчі обмеження щодо кадрових призначень, 

які необхідно погоджувати із МВС [169]. В обох наведених матеріалах є 

відсилання до кадрової складової поліцейської діяльності, яка починається 
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саме із закладів, в яких здійснюється підготовка поліцейських. 

Слід погодитись із думкою В.В. Сокуренка, що традиційні підходи до 

підготовки працівників правоохоронних органів не повністю забезпечують 

необхідну якість і професійну компетентність кваліфікованих кадрів поліції. 

А тому правильним є висновок про наявність об’єктивно існуючого 

протиріччя між зростаючими вимогами сучасного суспільства до діяльності 

поліції та традиційною системою підготовки поліцейських [170]. 

Досліджуючи питання удосконалення підготовки кадрів для 

Національної поліції у ВНЗСУН, можна впевнено казати про дуалізм 

відповідних трансформацій. Так, перспективи розвитку відомчої освіти 

правоохоронців в Україні залежать від двох факторів: по-перше, від розвитку 

вищої освіти в Україні, а по-друге – від тенденцій наближення діяльності 

Національної поліції до європейських стандартів. 

Тут слушно навести позицію А.П. Пашкова, який пропонує власне 

бачення головних шляхів модернізації освіти, зокрема: 

а) забезпечення якісної освіти у ВНЗ, які охоплюють всі стадії навчання 

– від університетського навчання, відбору абітурієнтів до їх випуску; 

б) якість освіти ВНЗ досягається не загальною кількістю студентів у 

ньому, а в першу чергу співвідношенням загальної кількості викладачів, які 

мають вчений та науковий ступінь, пройшли стажування за фахом за 

кордоном або є членами Міжнародних академій до загальної кількості 

студентів у ВНЗ; 

в) для визнання українських дипломів про вищу освіту у світі автором 

пропонується створення Ради з якості вищої освіти із залученням до 50 % 

закордонних експертів (фахівців, вчених) [171, с. 246]. 

З іншого боку, наведемо такі актуальні завдання розбудови системи 

кадрового забезпечення для Національної поліції: 

а) збалансувати кадрові потреби у фахівцях (молодших бакалаврах, 

бакалаврах та магістрах) і реальну спроможність їхньої підготовки в 

існуючих навчальних закладах (поліцейських центрів підготовки); 
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б) для якісної підготовки персоналу, належного методичного 

забезпечення загальної і фахової підготовки юристів-правознавців визначити 

оптимальну кількість та дислокацію поліцейських центрів підготовки, які за 

своїм потенціалом здатні забезпечувати виконання таких функцій. З 

урахуванням досвіду Німеччини та Польщі вважається за доцільне 

забезпечити дотримання принципу пропорційного регіонального розміщення, 

що особливо важливо з огляду на перспективи адміністративно-

територіальної реформи; 

в) особливу увагу слід приділити підвищенню професійного рівня 

викладацького складу спеціалізованих навчальних закладів. При заміщенні 

посад науково-педагогічних працівників має, насамперед, враховуватися: 

стаж практичної роботи кандидатів у підрозділах відповідної спеціалізації, 

наявність у них педагогічного досвіду, а також участь у програмах 

підвищення кваліфікації, зокрема за кордоном. З викладачами слід укладати 

контракт, яким потрібно передбачити щорічне проходження атестації і 

обов’язкове стажування в профільних службах поліції; 

г) доцільно організаційно й професійно вдосконалити систему 

післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) всіх основних груп кадрів 

за посадами, рівнями і спеціалізаціями, зокрема наукових і науково-

педагогічних кадрів, а також корпусу тренерів та інструкторів; 

д) як у низці європейських країн, варто передбачити перебування під 

патронатом Національної поліції відповідних професійно орієнтованих 

ліцеїв, коледжів, курсів, шкіл для молоді, яка планує у майбутньому 

працювати у поліції (з можливим переведенням в такий статус або факультет 

нинішніх вишів в разі їх перепрофілювання, скорочення або ліквідації).  

З огляду на запропоновані Міністерством внутрішніх справ та схвалені 

Урядом концептуальні положення щодо реформування системи МВС 

України та з урахуванням положень Закону України «Про Національну 

поліцію» відповідні зміни дозволять не втратити достатньо потужний 

викладацький і науковий потенціал та зберегти роками сформовану 
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високооснащену базу з належною інфраструктурою відомчих навчальних 

закладів [80, с. 21-22]. 

Як слушно зазначає А.В. Волохов, система освіти МВС включає у себе 

роботу 8 вищих навчальних закладів, як щороку здійснюють підготовку 

тисяч поліцейських у офіцерському званні та випускають їх у життєвий вирій 

практично не готовими  протистояти злочинним проявам. Але якість їх 

відбору та підготовки  має ряд суттєвих недоліків: 

– на навчання до ВНЗ системи МВС не завжди йдуть мотивовані 

громадяни (значна кількість вступає на навчання через бажання батьків, 

можливість ухилитись від призову до армії, можливість отримати 

безкоштовну освіту та інше); 

– зміст теоретичного матеріалу не завжди відповідає практичним 

потребам діяльності поліцейського; 

– навіть найкращий рівень освіти не завжди підготує поліцейського, 

психологічно та практично готового до реальної протидії злочинному світу; 

– на навчання витрачається значна кількість часу та бюджетних коштів; 

поліцейський не завжди призначається на ту посаду, за якою спеціальністю 

він проходив навчання [172, с. 68-69]. 

Керуючись вищевикладеним та поєднуючи освітню та фахову 

(поліцейську) складові, нами пропонується зупинитися на трьох умовно 

виділених напрямках удосконалення підготовки кадрів для Національної 

поліції України у ВНЗСУН, а саме: 

1) нормативному; 

2) внутрішньому організаційному; 

3) зовнішньому організаційному. 

Переходячи до обґрунтування першого з перспективних напрямків, 

нагадаємо, що поняття вищого навчального закладу із специфічними 

умовами навчання закріплене лише у статті 1 Закону України «Про вищу 

освіту» [7]. У свою чергу, деталізації щодо специфічних умов навчання для 

поліцейських законодавець не дає. Спроба визначення сутності власного 
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бачення таких умов була здійснена нами у підрозділі 2.1 дослідження. 

Сьогодні, керуючись думками фахівців з даної проблематики, можна 

виокремити два перспективні вектори удосконалення підготовки кадрів для 

Національної поліції в Україні. Перший з них ґрунтується на наказі МВС 

України від 25 листопада 2016 року № 1252 «Про затвердження Концепції 

реформування освіти в Міністерстві внутрішніх справ України» [27]. Інший 

засновано на проекті Концепції вдосконалення правничої (юридичної) освіти 

для фахової підготовки правника відповідно до європейських стандартів 

вищої освіти та правничої професії [88]. 

Проблема полягає у діаметрально різному баченні майбутнього 

підготовки поліцейських у ВНЗСУН. Так, згаданий вище наказ МВС України 

фактично залишає ситуацію на теперішньому рівні, лише формально 

визначаючи курс розвитку, тоді як проект реформування правничої освіти 

виключає з переліку юридичних професій поліцейський фах. Частково це 

реалізовано вже сьогодні, адже за спеціальністю 262 «Правоохоронна 

діяльність» здійснюється підготовка фахівців для підрозділів превентивної 

діяльності та кримінальної поліції, тоді як в галузі знань 081 «Право» допоки 

залишилась підготовка фахівців для органів досудового розслідування та 

підрозділів захисту економіки. 

Вирішення проблеми щодо єдиного бачення розвитку підготовки 

професійних кадрів для Національної поліції має і повинно бути розпочате із 

належного нормативно-правового забезпечення мережі таких закладів, 

освітніх рівнів підготовки і особливостей підготовки фахівців. 

Поточна ситуація не може бути визнана такою, що повною мірою 

відповідає викликам сьогодення. Багато публікацій експертів в даному 

напрямку говорить про численні прогалини в нормативно-правовому 

забезпеченні поліцейської діяльності, наприклад публікації О. Банчука 

«Дисциплінарний статут Нацполіції: поліцейські – не люди?» [173], 

Є. Крапивіна «Піар-проект «моя нова поліція» не виправдав завищені 

очікування» [174] тощо. 
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Вважаємо, що слід утриматись як від критики, так і від прикрашання 

поточного стану справ. Натомість, потребують осмислення і впровадження 

конкретні кроки для виправлення ситуації на нормативному рівні, зокрема: 

1) визначення і чітке нормативно-правове закріплення статусу вищих 

навчальних закладів із специфічними умовами навчання, в яких здійснюється 

підготовка поліцейських та має впроваджуватись підготовка цивільних 

фахівців для потреб МВС; 

2) закріплення законодавчого визначення поняття «специфічні умови 

навчання» та стандартів (переліку) таких умов для конкретних видів 

державної служби; 

3) затвердження документа про поступовий розвиток системи 

підготовки кадрів для Національної поліції з урахуванням положень Законів 

України «Про вищу освіту», «Про Національну поліцію» та досвіду держав 

Європейського Союзу. 

Як слушно зазначає В.А. Глуховеря, «одним із основних питань 

оптимізації системи МВС України та освітянського простору в сфері 

професійної діяльності є визначення статусу ВНЗ МВС України як ВНЗ зі 

специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, 

та його належна нормативно-правова регламентація» [24]. 

В додатку 2 до роботи нами запропоновано власне бачення системи і 

статусу вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які 

здійснюють підготовку поліцейських. 

Наступним напрямком було визначено внутрішній організаційний. На 

наше переконання, даний напрямок має торкатися внутрішньої складової 

функціонування таких закладів. 

У дисертаційному дослідженні щодо адміністративно-правового 

регулювання управління в Національній поліції України С.М. Лелет 

доходить висновку, що задекларовані положення мають певні недоліки, які 

стосуються саме внутрішньої побудови системи органів та підрозділів 

поліції. На думку фахівця, відбулось руйнування механізму взаємодії між 
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окремими функціональними структурами Національної поліції України, 

фактично втратився контроль з боку керівників обласних управлінь поліції за 

криміногенною ситуацією в регіонах [175, с. 188]. 

Вважаємо, що аналогічна ситуація склалася й в окремій складовій – 

підготовці кадрів для Національної поліції у ВНЗСУН. Так, вищий 

навчальний заклад здійснює підготовку поліцейських, проте належить до 

сфери управління МВС України, а цивільні фахівці взагалі не цікавлять як 

саме Міністерство, так і його складові. Станом на весну 2018 року переважна 

більшість науково-педагогічного і адміністративного складу таких 

навчальних закладів не є поліцейськими в повному розумінні цього поняття 

та не мають чітко визначеного статусу. Кадрові питання поліції затверджені 

Указом Президента України від 9.12.2015 № 691/2015 «Про перелік посад, 

які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та 

організаціях» [52]. До того ж формулювання «можуть» у змісті Указу дещо 

ускладнює застосування норми статті 71 «Відрядження поліцейських до 

державних (міждержавних) органів, установ та організацій із залишенням на 

службі в поліції» Закону України «Про Національну поліцію». Всупереч 

законодавчим положенням науково-педагогічний і адміністративний склад не 

проходив загальнообов’язкову переатестацію і не є відрядженим з 

відповідних ГУНП, що можна легко перевірити у штатному розписі будь-

якого органу поліції, де прізвища викладачів навряд чи будуть серед переліку 

відряджених осіб. Такі особи перебувають на цивільних посадах і не мають 

змоги отримати чергове спеціальне звання. 

Самі ж ВНЗСУН мають істотні відмінності між собою щодо організації 

навчального процесу, церемоніалу, несення служби і дозвілля перемінного 

особового складу. У попередньому підрозділі ми акцентували, що 

загальноєвропейською тенденцією є демілітаризація поліцейської освіти із 

одночасним збільшенням годин практичної підготовки. Цього найбільше 

бракує вітчизняній системі сьогодні. 

Як наголошує М.П. Будзинський, проблемним аспектом залишається 
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створення нормативно-правової основи галузевої освіти та оптимізація її 

структури з метою забезпечення єдності стандартів освітньої та наукової 

діяльності, впровадження новітніх технологій у систему підготовки та 

перепідготовки працівників для правоохоронних органів, наближення 

навчального процесу до вимог галузевих служб органів. Автор зазначає, що 

система підготовки фахівців для потреб Національної поліції України наразі 

перебуває на етапі реформування, нововведенням якого є створення Академії 

поліції у складі ВНЗ МВС, які акумулюють весь комплекс професійної 

підготовки поліцейського: початкову підготовку, фахову освіту та 

підвищення кваліфікації [176, с. 184]. 

Ми певною мірою поділяємо думку фахівця, проте створення Академій 

поліції, як нами наголошувалось вище, не є новацією поліцейської освіти і не 

узгоджується із положеннями Закону України «Про вищу освіту». 

Кроками, що вимагають впровадження за даним напрямком, нами 

визначено такі: 

1) розроблення і затвердження типового положення про поліцейський 

церемоніал; 

2) затвердження єдиних обсягів додаткового навантаження перемінного 

складу ВНЗСУН у вигляді несення служби, проведення господарських робіт, 

застосування заходів дисциплінарної відповідальності; 

3) розроблення і затвердження єдиної символіки вищих навчальних 

закладів із специфічними умовами навчання; 

4) надання широкої автономії в освітніх методиках (насамперед, 

заняттях у малих групах, тренінгах та рольових іграх) та забезпечення 

постійного обміну новаціями в навчальному процесі; 

5) чітке визначення статусу науково-педагогічного і адміністративного 

складу ВНЗСУН як поліцейських або цивільних державних службовців МВС 

України. 

В цьому контексті варто погодитись із думкою, що виконання 

правоохоронних функцій перш за все залежить від якісної політики відбору 
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майбутніх правоохоронців, основне завдання якої полягає у створенні 

організаційно-правових, соціальних, виховних, психологічних, матеріально-

технічних, фінансових, економічних та інших передумов для формування 

високопрофесійного персоналу органів, служб та підрозділів Національної 

поліції, здатного ефективно та на високому рівні вирішувати оперативно-

службові завдання [84, с. 106]. 

Третім умовним напрямком нами визначено зовнішній організаційний. 

Найбільші проблеми вбачаються нами у тому, що ключовим суб’єктом в сфері 

підготовки поліцейських кадрів сьогодні лишається МВС України, а не 

Національна поліція. Звичайно, що поряд із МВС України вагому роль відіграє 

Міністерство освіти і науки, яким встановлюються загальні стандарти здобуття 

вищої освіти, а також умови і порядок функціонування відповідних закладів, 

роботи науково-педагогічного складу та перемінного складу (курсантів, 

слухачів, ад’юнктів). Колись єдиний у своєму роді вищий навчальний заклад – 

Академію митної служби України – було передано у сферу управління МОН, 

можливо, це чекає і ВНЗ, підпорядковані МВС України. 

Якщо подивитись з іншого боку, Національна поліція, хоча і виступає 

фактичним «замовником» кваліфікованих поліцейських кадрів, відіграє 

другорядну роль через відсутність відповідних повноважень, закріплених 

Законом України «Про Національну поліцію». Спроби створення всіляких 

тренінгових центрів, Академії поліції лише підтверджують, що чинна 

система не задовольняє її нагальних потреб у професійних кадрах. 

Все це призводить до певного дисонансу, коли реальні потреби 

Національної поліції можуть корегуватися відповідності позиції 

патронатного Міністерства щодо обсягу фінансування і власного бачення тих 

чи інших питань. 

Для вирішення проблемної ситуації і мінімізації негативних факторів 

доцільними нами визначено такі кроки: 

1) надання освітніх послуг ВНЗСУН, які належать до сфери управління 

МВС України за напрямками роботи Міністерства, шляхом створення 
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відповідних навчально-наукових інститутів у їх складі (Міграційної служби, 

Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з 

надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України) або ж 

виведення ВНЗСУН зі сфери безпосереднього впливу МВС із внесенням їх 

до систем відповідних центральних органів виконавчої влади (ДСНС, 

Національної поліції, Міграційної служби тощо). Обидві схеми є цілком 

перспективними, питання полягає лише у тому, яка з них буде більш гнучкою 

для задоволення кадрових потреб поліції; 

2) реорганізація ВНЗСУН у заклади, де здійснюється підготовка 

професійних кадрів для Національної поліції за вузькими поліцейськими 

спеціальностями та підготовка цивільних державних службовців для потреб 

МВС України. Наприклад, ГУНП в областях через підпорядковані органи 

інформує апарат Національної поліції про фактичну потребу у кадрах за 

поліцейськими спеціальностями. Територіальні громади, взаємодіючи з 

органами поліції, формують кадровий резерв з числа місцевих мешканців, з 

якими укладається контракт про підготовку у ВНЗСУН та подальшу службу 

за визначеним напрямком протягом певного періоду. Таким чином, 

центральний орган управління може визначати обсяги і необхідні напрямки 

підготовки кадрів (детективи, кінологи, патрульні, конвоїри, чергові тощо), а 

вищі навчальні заклади є максимально наближеними до «замовника»; 

3) запозичення зарубіжного досвіду. Досліджуючи підготовку 

поліцейських в умовах реформування системи освіти МВС України, 

С.О. Павленко наголошує, що українська держава має певний досвід 

правоохоронної діяльності, і цей досвід дає впевненість у вирішенні завдань, 

висунутих перед сучасними реформами [122, с. 334]. Разом із тим взятий 

державою курс до європейського співтовариства зобов’язує дослідити 

світовий досвід підготовки поліцейських [177, с. 289].  

Аналіз і запозичення зарубіжного досвіду підготовки кадрів для 

Національної поліції має відбуватися шляхом запровадження конкретних 

кроків, а не ознайомчих візитів чергових делегацій. Щодо кожної із 
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запропонованих інновацій має бути складено таблицю з видатками на 

впровадження та конкретними строками імплементації. Ми глибоко 

переконані, що будь-які зміни мають впроваджуватись виходячи з реальних 

економічних, інформаційних та матеріально-технічних можливостей. 

Підсумовуючи, звертаємо увагу, що у даному підрозділі окреслено 

можливі і перспективні напрямки удосконалення підготовки кадрів для 

Національної поліції вищими навчальними закладами із специфічними 

умовами навчання. Ми свідомо оминули увагою питання новітніх методик 

підготовки поліцейських, поліпшення відбору кадрів тощо через те, що 

удосконалення підготовки кадрів для Національної поліції України у 

ВНЗСУН має починатися з більш загальних питань, ніж впровадження 

окремого тренінгу або мультимедійних презентацій. Запропоновані нами 

напрямки є підґрунтям комплексного реформування системи підготовки 

кадрів для Національної поліції України. Впровадження цих новацій у 

перспективі сприятиме прискоренню інтеграції України до складу ЄС у 

частині запозичення передового досвіду підготовки професійних 

поліцейських кадрів та приведення вітчизняної правоохоронної системи у 

відповідність до європейських поліцейських інституцій. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Сьогодні головним недоліком системи підготовки кадрів для 

Національної поліції можна вважати безсистемність у запозиченні і 

впровадженні зарубіжних надбань і переваг підготовки поліцейських. Так, 

більшість ініціатив у даному напрямку обмежується «обміном делегаціями» 

та урочистими підписаннями документів про співпрацю. 

Огляд підготовки поліцейських кадрів у спеціалізованих закладах в 

США дозволив сформувати власне бачення рекомендацій для впровадження 

у вітчизняну систему підготовки, зокрема: 1) збільшення ролі практичної 

складової підготовки поліцейського за рахунок відходу від традиційних форм 
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проведення аудиторного заняття. Перевага має надаватися тематичним 

тренінгам і рольовим іграм, що дозволятимуть органічно поєднати 

оволодіння теоретичними знаннями з напрацюванням практичних навичок 

поліцейської служби у різних ситуаціях; 2) система вищих навчальних 

закладів із специфічними умовами навчання має бути максимально 

децентралізована та фінансуватися як з державного бюджету, так і за рахунок 

місцевих громад. Причому, хоча замовником фактично виступає Національна 

поліція, громади зацікавлені в отримані якісних поліцейських послуг за 

рахунок підготовки поліцейських кадрів для певних підрозділів і роботи у 

певній місцевості; 3) вітчизняні ВНЗСУН досі побудовані за військовою 

моделлю, тоді як вже давно вимагає впровадження невійськова модель 

підготовки поліцейських кадрів; 4) стажування як форма практичної 

підготовки має бути реорганізована за прикладом, що діє в США, коли 

поліцейський протягом певного терміну після випуску з поліцейської 

академії адаптується до служби у конкретному підрозділі поліції. Дещо 

подібно в Україні діє система підготовки лікарів, коли випускники за 

результатами іспитів отримують лише диплом (теоретична складова), тоді як 

печатку лікаря та свідоцтво про право зайняття медичної діяльністю 

(практична складова) отримують після інтернатури, тобто практичної 

діяльності у ролі стажерів у закладах охорони здоров’я; 5) загалом, 

імперативний метод адміністративно-правового регулювання організації 

поліцейської освіти у ВНЗСУН має поступово бути заміщений відносинами 

реординації, коли потреби поліцейського, громади та вищого навчального 

закладу із специфічними умовами навчання матимуть пріоритет перед 

позицією Міністерства внутрішніх справ у питаннях підвищення якості 

підготовки поліцейських кадрів 

Щодо запозичення елементів досвіду кадрів для потреб поліції у 

окремих державах ЄС, ми можемо вести мову про таке: 1) всі системи 

підготовки поліцейських кадрів у розглянутих вище державах акцентують на 

короткотерміновій первинній (базовій) підготовці поліцейського та здобутті 
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професійних навичок під час стажування у практичних підрозділах під 

наглядом куратора; 2) вагоме значення приділяється оволодінню 

вузькоспеціалізованими знаннями під час короткотривалих курсів в межах 

післядипломної підготовки; 3) практична складова займає чи не 

найголовніше місце у підготовці професійних поліцейських кадрів; 

4) система відомчої освіти представлена, в першу чергу, закладами, що 

здійснюють підготовку нижчої та середньої ланки поліцейських кадрів. Вища 

складова професійної освіти представлена одним або кількома навчальними 

закладами. Натомість вітчизняна система освіти поліцейських є 

диспропорційною, готуючи поліцейські кадри на рівні вищої освіти у сімох 

вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання на рівні не 

нижче інституту; 5) вищі навчальні заклади, в яких здійснюється підготовка 

поліцейських, мають розвинуті і сучасні бази для відпрацювання практичних 

аспектів поліцейської служби за відповідними напрямками. Освіта за 

контрактом для певних категорій громадян є радше винятком з правил для 

таких закладів і здійснюється лише в окремих з них за певними напрямками, 

насамперед пов’язаними із цивільною державною службою або службою у 

складових Міністерств, до сфери управління яких віднесено внутрішні 

справи. Натомість в Україні кожен ВНЗСУН намагається «заробити», 

готуючи студентів за різними спеціальностями вищої освіти (юрист, 

менеджмент, туризм тощо). 

Досліджуючи питання удосконалення підготовки кадрів для 

Національної поліції в Україні, можна впевнено казати про дуалізм 

відповідних трансформацій. Так, перспективи розвитку відомчої освіти 

поліцейських в Україні залежать від двох факторів: по-перше, від розвитку 

вищої освіти в Україні, по-друге, від тенденцій наближення діяльності 

Національної поліції до європейських стандартів. 

Серед напрямків удосконалення підготовки кадрів для Національної 

поліції України у ВНЗСУН нами виділено три, а саме: 1) нормативний; 

2) внутрішньоорганізаційний; 3) зовнішньоорганізаційний. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання щодо визначення правового та організаційного 

забезпечення регулювання підготовки кадрів для Національної поліції у 

вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання та 

розроблено науково-обґрунтовані пропозиції щодо його удосконалення. 

У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд висновків, 

пропозицій та рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети. 

Серед них найбільш суттєвими є такі: 

1. Визначено місце ВНЗСУН, які здійснюють підготовку кадрів для 

Національної поліції в системі освіти України. Сьогодні можна вести мову 

про їх потрійне підпорядкування: Міністерству внутрішніх справ, 

Центральному органу управління Національної поліції та Міністерству освіті 

і науки. Так як досліджувані нами вищі навчальні заклади здійснюють 

підготовку поліцейських (так у Законі України «Про Національну поліцію»), 

цілком логічним вбачається їхнє підпорядкування Національній поліції 

України. Натомість, поточний стан справ свідчить про наявність проблем, які 

ускладнюють визначення місця таких закладів в системі освіти України. Ще 

одним моментом, який вимагає уточнення є необхідність корегування того, 

кого саме готують такі заклади. Так як Національна поліція потребує як 

кваліфікованих поліцейських – тобто, атестованих фахівців, так і цивільних 

спеціалістів – приміром, експертів, ми переконані у доцільності корегування 

назви вищих навчальних закладів, які належать для сфери управління МВС 

України, як вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, 

які здійснюють підготовку кадрів для Національної поліції. Зазначені вищі 

навчальні заклади інтегровані як у систему вищої освіти України, так і 

утворюють власну підсистему – «відомчу освіту», яка допоки не знайшла 

належного правового забезпечення. Вбачається, що невизначеність місця 



187 

ВНЗСУН, які здійснюють підготовку поліцейських в освітній системі 

України в сукупності із неналежним нормативно-правовим забезпеченням їх 

діяльності, гальмують вдалу реалізацію реформи Національної поліції в 

цілому. Правова основа є фундаментом та невід’ємною умовою успішного 

завершення реформування, а отже виникає нагальна необхідність чіткого 

визначення статусу поліцейських ВНЗСУН. 

2. Проведено аналіз правової регламентації підготовки кадрів для 

Національної поліції у вищих навчальних закладах із специфічними умовами 

навчання, який дає підстави стверджувати те, що у перерахованих джерелах 

зосереджені норми, які визначають загальні положення функціонування 

Національної поліції України як центрального органу виконавчої влади без 

детального урахування специфіки підготовки кадрів для задоволення її 

потреб у ВНЗСУН. Також, недостатньо конкретизовано діючу систему і 

специфіку роботи таких закладів вищої освіти. 

Зважаючи на велику кількість підходів до класифікації нормативно-

правових актів, що утворюють правову основу в цілому, її відображено у 

відповідності до юридичної сили акту:1) Конституція України;2) Закони 

України;3) Міжнародні документи;4) Підзаконні нормативно-правові акти. 

Особливе місце у правовій регламентації підготовки кадрів для 

Національної поліції у ВНЗСУН займають відомчі нормативно-правові акти. 

В ході їх аналізу ми умовно визначили три групи: а) відомчі, що 

приймаються МВС України; б) відомчі, що приймаються МОН України; 

в) відомчі, що приймаються апаратом Національної поліції України. 

У масиві правових норм, які регламентують підготовку кадрів для 

Національної поліції у ВНЗСУН, адміністративні норми відіграють ключову 

роль, так як саме за їх допомогою врегульовано окремі складові добору і 

підготовки поліцейських кадрів. Додатково це підтверджується суттєвою 

кількістю підзаконних нормативно-правових актів, що присвячені деталізації 

законодавчих положень з досліджуваної проблематики. 

3. Охарактеризовано основних суб’єктів владних повноважень у сфері 
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підготовки кадрів для Національної поліції у ВНЗСУН. Посилаючись на 

законодавця (Кодекс адміністративного судочинства України), вважаємо, що 

до кола суб’єктів владних повноважень у сфері підготовки кадрів для 

Національної поліції доцільно включати не лише органи влади (їх посадових 

осіб), а й інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських 

функцій на основі законодавства, зокрема, реалізації делегованих 

повноважень. 

Під «суб’єктом владних повноважень» пропонується розуміти органи 

публічного адміністрування (державної владита місцевого самоврядування), 

інші суб’єкти, наділені владними (делегованими) повноваженнями, що на 

основі та в межах передбачених законодавством повноважень, здійснюють 

адмініструючий вплив для забезпечення реалізації державної політики у 

різних сферах суспільного життя. Що стосується підготовки кадрів для 

Національної поліції, то суб’єкти владних повноважень, які мають місце у цій 

сфері відрізняються не своєю природою, а саме обсягом та інтрументарієм 

відповідного впливу. 

Керуючись тим, що у сучасній системі вищої освіти України ВНЗСУН, 

які здійснюють підготовку поліцейських фактично перебувають у 

потрійному підпорядкуванні, запропоновано класифікувати відповідних 

суб’єктів за векторами впливу на: а) освітньо-науковий, який включає 

систему суб’єктів владних повноважень, що опікуються напрямками освіти і 

науки (МОН України) та б) правоохоронний, що об’єднує суб’єктів, які 

входять до правоохоронного блоку. (Національна поліція, МВС України). 

Підготовка кадрів для Національної поліції вищими навчальними 

закладами із специфічними умовами навчання організована за участю двох 

ключових суб’єктів. Першим є МОН України, яким встановлюються загальні 

стандарти здобуття вищої освіти а також умови і порядок функціонування 

відповідних закладів, роботи науково-педагогічного складу та перемінного 

складу (курсантів, слухачів, ад’юнктів). Другим, і найважливішим суб’єктом 

владних повноважень у досліджуваній сфері виступає МВС України, яким 
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встановлюються особливі вимоги щодо функціонування вищих начальних 

закладів, включаючи кадрові, організаційні, фінансово-господарські та інші 

питання. 

4. Визначено поняття і особливості підготовки кадрів для Національної 

поліції у ВНЗСУН. Підготовку кадрів для Національної поліції ВНЗСУН 

нами визначено як цілеспрямовану багатоетапну діяльність, що здійснюється 

суб’єктами владних повноважень (МВС України МОН України та 

Національною поліцією) на підставі та в межах визначених законодавством, 

яка спрямована на забезпечення штатної чисельності Національної поліції. 

Специфічні умови навчання нами пропонується поділити на три блоки: 

перший – умови вступу до ВНЗСУН; другий – умови навчання у ВНЗСУН; 

третій – умови закінчення ВНЗСУН та подальшої діяльності. 

До складових специфічних умов ВНЗСУН, які здійснюють підготовку 

кадрів для Національної поліції (поліцейських), що мають місце в сучасній 

системі підготовки фахівців нами включено: Відповідний рівень психічного і 

фізичного здоров’я (перевірка стану здоров’я ВЛК, щорічні медичні 

профілактичні огляди); Визначений рівень спортивної підготовки (залежно 

від групи здоров’я та форми навчання); Професійна мотивація 

(налаштованість на службу в поліції, творчий конкурс, співбесіда); 

Забезпечення внутрішньоорганізаційних потреб вищого навчального закладу 

(несення служби у формі добових нарядів та господарських робіт); Особливі 

умови проживання та організації навчального процесу (казармений режим, 

табірний збір, навчальні збори та стрільби); Особливий статус перемінного 

складу (курсантів, слухачів); Особливий порядок розподілу і направлення 

для подальшого проходження служби в органах Національної поліції 

(призначення на посаду після завершення навчання і попереднього 

розподілу). 

Специфічні умови навчання здатні виступати вагомою перевагою у 

порівнянні із традиційним навчанням та вигідно вирізняти особу, яка 

проходила підготовку саме в таких закладах здобуваючи професію 



190 

поліцейського. Ми переконані у необхідності першочергового впровадження 

трьох моментів: 1) включення до навчання у ВНЗСУН цивільних фахівців 

для задоволення потреб Національної поліції; 2) скасування господарських 

робіт для курсантів і слухачів; 3) скасування творчого конкурсу у формі 

співбесіди, як генеруючого корупцію фактору 

5. Розкрито поняття і зміст етапів підготовки кадрів для Національної 

поліції у ВНЗСУН. Кожен етап підготовки кадрів для Національної поліції у 

ВНЗСУН може бути визначений як певна складова системи підготовки 

кадрів для Національної поліції вищими навчальними закладами із 

специфічними умовами навчання, що характеризується притаманними лише 

йому суб’єктами, нормативно-правовою базою та умовами реалізації на всіх 

рівнях і формах навчання. 

Запропоновано виділити наступні етапи підготовки поліцейських 

кадрів ВНЗСУН: а) підготовчий (добір); б) вступний (вступ); в) навчальний; 

г) післядипломний (перепідготовка, підвищення кваліфікації); ґ) поточний 

(службова підготовка). 

6. Проведено характеристику основних форм підготовки кадрів для 

Національної поліції у ВНЗСУН.Ми вважаємо, що розкриваючи такі форми 

їх доцільно розглядати у контексті: а) форм державного управління 

(адміністрування), б) форм навчання та в) форм організації навчального 

процесу.Форми підготовки кадрів для Національної поліції у ВНЗСУН нами 

визначено як типові конструкції, що спрямовані на формування професійного 

інтересу та адаптації до майбутньої професійної діяльності, відтворюють 

реальні умови служби в поліції для розв’язання конкретних службових 

завдань, типових і нетипових ситуацій, сприяють формуванню фахових 

компетентностей, готовності до служби в органах і підрозділах Національної 

поліції. 

7. Окреслено зарубіжний досвід підготовки професійних кадрів для 

потреб поліції у спеціалізованих навчальних закладах. 

Так, перспективним для впровадження вбачається зарубіжний 
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позитивний досвід за двома основними сценаріями. Перший полягає у 

наслідуванні досвіду підготовки поліцейських за зразком окремо взятої 

держави, поліцейські кадри якої є одними з найкраще підготовлених. Даний 

сценарій може бути ускладнений суттєвими відмінностями у фінансовому та 

матеріально-технічному забезпеченні а також одновекторності у запозиченні 

досвіду. Приміром, багато в чому для української поліції ставиться у приклад 

робота поліції у Сполучених Штатах Америки (далі – США). Проте, 

оцінюючи ефективність підготовки поліцейських у США, не слід забувати 

про економічний потенціал даної держави і значно ширші повноваження 

поліції, в тому числі і щодо автономності навчальних закладів у підготовці 

майбутніх поліцейських. 

Другий сценарій полягає у орієнтирі на ті держав, що мають подібну до 

вітчизняної систему організації поліції та є близькими за економічними 

показниками. В цьому аспекті, вимагає запозичення окремих позитивних 

складових досвіду держав-учасниць ЄС, зокрема, Республіки Польща, 

Республіки Латвія, Румунії, тощо. 

8. Обґрунтовано перспективні напрямки удосконалення підготовки 

кадрів для Національної поліції у ВНЗСУН. Поєднуючи освітню та фахову 

(поліцейську) складові, нами умовно виділено три напрямки удосконалення 

підготовки кадрів для Національної поліції України у ВНЗСУН, а саме: 

1) нормативний; 2) внутрішній організаційний; 3) зовнішній 

організаційний.По кожній із запропонованих інновацій має бути складено 

план із видатками на їх впровадження та конкретними строками реалізації.
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