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POLYVANIUK V. D. THE NEED TO IMPROVE TACTICAL TRAINING IN THE 

SYSTEM OF VOCATIONAL TRAINING THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE 

In the conditions of European integration processes in our country, it is becoming an 

increasingly important issue of improving tactical training in the system of vocational training 

the National police of Ukraine. 
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ДО ПИТАНЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ПОЛІЦЕЙСЬКОГО  

Розглянуто шляхи удосконалення професійної підготовки поліцейських з урахуванням 

досвіду ЄС.  
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Завдання розбудови України як демократичної правової держави, її входження в 

європейські та євроатлантичні структури потребує комплексного розв‘язання  питань 

оптимізації складу та чисельності Національної поліції, удосконалення її діяльності, серед 

іншого й у частині кадрового забезпечення та професійної підготовки працівників. Відтак 

цілком природно, що правоохоронці різних країн зацікавлені у фаховому міждержавному 

партнерстві, аби найефективніше об‘єднати зусилля в боротьбі проти спільного лиха – 

організованої злочинності, корупції, наркоторгівлі, незаконної міграції, торгівлі людьми, 

кіберзлочинності та інших протиправних діянь. 

У новітніх реаліях важливою умовою виконання поліцейським своїх функцій із 

забезпечення публічного порядку та безпеки в державі стало реформування (а фактично - 

створення) нової системи підготовки кадрів. Необхідно наголосити, що стратегічним 

напрямом визначено курс на формування нової психології поліцейського – як виконавців, 

так і керівного складу. Подальше становлення Національної поліції потребує підготовки й 

виховання нового покоління правоохоронців, базисом світогляду яких, на відміну від 

радянських часів, слугуватимуть загальнолюдські цінності, принципи гуманізму та 

демократії, усвідомлення свободи та прав людини і громадянина як найважливішого 

здобутку суспільства. 

Починаючи з 90-х років ХХ століття підготовка кадрів поліції країн Європейського 

Союзу здійснюється у відомчих навчальних закладах трьох рівнів. 

До першого рівня належить початкова підготовка в школах поліції, що включає 

вивчення загального, спеціалізованого та завершального курсів, а також складання іспитів 

на право заміщення посад рядового та молодшого начальницького складу. Випускники 

шкіл отримують атестат про середню поліцейську освіту. 

Другий рівень – підготовка середнього начальницького складу, яка здійснюється у 

вищих школах поліції з видачею диплома про вищу спеціальну (поліцейську) освіту. 
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Третій рівень – підготовка старшого начальницького складу в провідній 

національній поліцейській академії з видачею сертифіката про вищу поліцейську 

управлінську освіту[1]. 

Вже більше десяти років європейський освітній простір залучено до Болонського 

процесу. На сьогодні в 11 з 27 країн – учасниць ЄС – випускники поліцейських коледжів 

або інститутів отримують освіту, що прирівнюється до відповідної освіти, яку одержують 

випускники цивільних вузів. Поліцейські коледжі та інститути цих держав інтегровані в 

Болонський процес. Тому всі вони мають свої спеціальні програми навчання, які не 

завжди кореспондуються з університетськими програмами. Разом з цим мінусом, слід 

назвати і плюси участі поліцейських освітніх закладів у Болонських угодах. Це – 

можливість майбутньому поліцейському працювати співробітником поліції не тільки на 

батьківщині, але і, при бажанні, у будь-якій країні Євросоюзу. Також слід вказати на 

можливість, після закінчення поліцейського інституту, займати будь-які посади в 

цивільних структурах своєї країни або іншої держави ЄС[3]. 

З огляду на європейську модель підготовки поліцейського, цікавою видається 

модель Б. Малишева щодо удосконалення професійної підготовки українського 

поліцейського. Вона може включати в себе наступні складові елементи:  

1. Реорганізація усіх шести вищих навчальних закладів в 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 [3]. 

Крім того, зауважимо, що наявний стан підготовки всіх підрозділів Національної 

поліції потребує подальшої уніфікації з метою виконання якомога більшого кола 

повноважень, оскільки навчання і професійна підготовка майбутнього співробітника 

орієнтовані на захист, насамперед, прав та свобод громадянина; усвідомлення того, що 

він особисто і поліція загалом утримуються за рахунок податків населення й, відповідно, 

служать платнику податків; глибоке розуміння того, що поліція зобов‘язана надати 

допомогу кожному громадянину і тоді, коли скоюється злочин, і при нещасному 

випадку, в екстремальній ситуації, побутовому конфлікті, раптовому захворюванні.  

 

 

 



ПІДГОТОВКА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ. 2017 

 

123 

СПИСОК БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ 

1. Киселев А. К. Социальная и образовательная политика стран Евросоюза в 

подготовке полицейских кадров (вторая половина XX – начало XXI вв.): 

автореферат дис. на соискание науч. степени доктора исторических наук : 07.00.03 

/ Киселев Анатолий Кириллович ; [Место защиты : Ставропольском 

государственном университете]. – Ставрополь, 2011. – 58 с.; 

2. Малишев Б. Чому реформа поліцейської освіти необхідна та як її здійснити? : 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://police-experts.info/2016/09/22/ 

police_education_1/; 

3. Примак В. П.  Особливості підготовки поліцейських кадрів країн Євросоюзу в другій 

половині XX – початку ХХI століття / Збірник наукових праць Хмельницького 

інституту соціальних технологій Університету «Україна», № 1(7)/2013;  

4. Brown M. T. New Issue on Police Training / М. Brown. – N.–Y., 1998.  

Надійшла до редколегії  19.03.2017 

 

СТОЛЯРОВ Д. В. К ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОЛИЦЕЙСКОГО  

Рассмотрены пути совершенствования профессиональной подготовки полицейских с 

учетом опыта ЕС.  

Ключевые слова: полицейский, профессиональная подготовка, специфические учебные 

заведения. 

STOLYAROV D. V. ABOUT THE IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL TRAINING 

A POLICE OFFICER 

In the article we discuss the ways to improve police training based on the experience of the EU.  
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ПРОБЛЕМАТИКА ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УМОВАХ 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ 

У статті розглянуто основну проблематику реформування системи МВС України та її 

відомчої освіти, пов‘язаної з її фінансуванням та матеріально – технічним 

забезпеченням, що відбивається на професійній (тактичній) підготовці та 

перепідготовці поліцейських. 

Ключові слова: тактична підготовка, спеціалізовані тактичні містечка, поліцейські 

кадри, реформування системи, спеціалізовані навчальні заклади.  

 

Реформування системи МВС України необхідно не тільки для поліцейських, але в 

першу чергу для самих громадян нашої країни. Кожен хоче почувати себе безпечно вдома, 

перебуваючи на вулиці, в сквері, вокзалі, стадіоні чи в іншому громадському місці і цю 
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