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Розуміння причин корупції у ВНЗ дозволяє запропонувати наступні ос-
новні шляхи боротьби з цим явищем: 

1) підвищення цінності вищої освіти шляхом оптимізації кількості ВНЗ 
та посилення вимог до абітурієнтів; 

2) модифікація системи державного замовлення та приведення її у від-
повідність до вимог ринку; 

3) підвищення соціальної захищеності викладачів; 
4) постійний моніторинг освітнього процесу профільними громадськи-

ми організаціями і спонукання студентів та викладачів до активнішої позиції 
у боротьбі з проявами корупції у ВНЗ; 

5) підвищення прозорості використання фінансових ресурсів ВНЗ; 
6) підвищення якості навчання шляхом введення системи зовнішнього 

оцінювання знань студентів разом із вдосконаленням критеріїв внутрішнього 
оцінювання, формування стимулів для викладачів відмовлятися від корупцій-
них практик і заохочення студентів до здобуття реальних знань. 

Таким чином, щоб позбутися корупційної складової, система вищої 
освіти має змінитися якісно, а це можливо лише за активної співпраці держа-
вних органів і широких верств громадськості. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ОХОРОНЦІВ 
ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ 

РЕВОЛЮЦІЇ (1917–1918 РР.) 

В указі Президента України № 17/2016 від 22 січня 2016 р. «Про заходи 
з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років» вказу-
ється, що 2017 р. повинен стати Роком Української революції, а вшанування 
подій та видатних учасників Української революції 1917 – 1921 років – одним 
із пріоритетів діяльності органів державної влади на 2017 – 2021 роки. Серед 
таких важливих подій – становлення нових органів правопорядку в Україні та 
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підготовка кадрів для них. Дослідити, як здійснювався цей процес – основна 
мета цієї статті. 

13 листопада 1917 р. Генеральний секретаріат Української Народної Ре-
спубліки прийняв Статут Вільного козацтва України, де були сформульовані 
мета та завдання цієї організації. Для реалізації цих завдань товариства Віль-
ного козацтва повинні були організовувати, окрім усього іншого також лекції 
та курси. Це означало початок цілеспрямованої підготовки охоронців право-
порядку в Україні та в Харкові зокрема, оскільки в місті вже існувало 2 това-
риства Вільного козацтва загальним числом 75 осіб. Протягом останніх тиж-
нів листопада 1917 р. інструктори відділу з формування Вільного козацтва 
при Генеральному військовому комітеті двічі приїздили до Харкова, де ви-
ступали з інструктажем на з’їзді інструкторів Центральної Ради на Слобожа-
нщині, Харківському з’їзді селянських спілок, роз’яснюючи принципи побу-
дови та завдання організації Вільного козацтва. Це означало початок підгото-
вки українських охоронців правопорядку у Харкові. 

Слід зауважити, що в підрозділах Вільного козацтва, Державної жанда-
рмерії, Народної сторожі і Державної варти, які виконували по суті поліцей-
ські функції, була велика плинність кадрів, відсутність належного управління, 
недостатнє матеріально-технічне постачання. На їх діяльності позначилися 
умови військового протистояння доби Української революції і тому вони не 
могли виконувати в повній мірі свої завдання. Але особовий склад цих право-
охоронних структур зробив свій внесок в боротьбу за відродження українсь-
кої державності.  

Процес розбудови правоохоронних органів та підготовки кадрів для них 
було продовжено за доби Гетьманату П. Скоропадського. Особливістю пері-
оду Гетьманату в Україні було те, що, що на відміну від Центральної Ради, а 
надалі і Директорії, П. Скоропадський багато уваги приділяв питанням охо-
рони правопорядку. Вже 18 травня 1918 р. було видано закон відповідно до 
якого створювалися Державна варта. На неї покладалися як, поліцейські, так і 
жандармські функції, зокрема, запобігання злочинств та охорона громадсько-
го порядку і безпеки, нагляд за додержанням паспортної системи.  

Згідно законопроекту про організацію Державної Варти, який було роз-
роблено міністерством внутрішніх справ, в кожному губернському місті, в 
т.ч. в Харкові, мали відкритися курси для «урядовників Державної Варти».  

Для спеціальної підготовки молодших службовців загальної Державної 
Варти в кожному губернському місті і отаманстві розпорядженням губернсь-
кого старости (міського отамана) організуються спеціальні курси, закінчення 
яких для всіх службовців загальної Державної варти до помічників начальни-
ків районів включно обов’язкове.  

Одержано 21.04.2017 
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