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НИКОЛАЕВ А. Т., КОНЕВ А. Ю. ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ТЕРРОРИЗМУ КАК НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В СИСТЕМЕ СЛУЖЕБНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ 

В данной научной работе определена сущность международного терроризма, а также 

проанализированы некоторые тактические мероприятия общемирового сотрудничества 

в процессе борьбы с международным терроризмом, которые учитываются во время 

профессиональной подготовки сотрудников Национальной полиции Украины. 
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NICOLAEV O.Т.., KONEV O. Y. THE ISSUES OF COMBATING INTERNATIONAL 

TERRORISM AS A NECESSARY COMPONENT OF TRAINING SESSIONS IN THE 

SERVICE SYSTEM OF TRAINING THE POLICE 

In this research work the essence of international terrorism is determined and, moreover, some of 

the tactical activities for global cooperation in the fight against international terrorism that are 

considered during training of the National police of Ukraine are analyzed. 
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ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОРГАНІВ ТА 

ПІДРОЗДІЛІВ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ СИЛ ОХОРОНИ 

ПРАВОПОРЯДКУ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ В 

УМОВАХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ 

Доведено актуальність та розглянуто шляхи удосконалення підготовки фахівців органів 

та підрозділів безпеки дорожнього руху сил охорони правопорядку.  

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/.../%207Filonov.pdf
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Останні світові події все частіше засвідчують появу надзвичайних ситуацій та 

збройного протистояння. Загострення кризових ситуацій потребує застосування 

відповідних механізмів врегулювання. Виникнення збройного протистоянні на Сході 

України вимагає адекватного та ефективного реагування сектору безпеки і оборони. За 

таких умов службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку відіграє центральне 

місце у врегулюванні конфліктів й нейтралізації кризових ситуацій. 

Практика проведення антитерористичної операції в деяких районах Луганської та 

Донецької областей виявила нові службово-бойові завдання, й зрозуміло форми та 

способи їх виконання. За цих умов застосування органів та підрозділів безпеки 

дорожнього руху сил охорони правопорядку стало вкрай необхідним.  

У науковій літературі окремим питанням всебічного забезпечення службово-

бойової діяльності військових формувань та правоохоронних органів спеціального 

призначення за надзвичайних обставин присвячені праці C. В. Бєлая, Ю. В. Дубка, 

О. В. Гуляка, І. В. Євтушенка, С. В. Ківалова, С. О. Кузніченка, О. Г. Комісарова, 

В. В. Мацюка, В. А. Лаптія, М. Б. Саакяна та ін. Питання реагування на кризові ситуації 

розглядалися у працях Ю. В. Аллерова, Ю. П. Бабкова, В. М. Бацамута, Г. А. Дробахи, 

О. В. Лавніченка, І. О. Кириченка, С. Т. Полторака, О. М. Шмакова та ін.  

Вченими зроблено значний внесок у дослідження проблем службово-бойової 

діяльності сил охорони правопорядку за надзвичайних обставин, однак вони досліджували 

окремі питання реагування на кризові ситуації. При цьому питанню удосконалення 

підготовки фахівців органів та підрозділів безпеки дорожнього руху сил охорони 

правопорядку для виконання службово-бойових завдань в умовах кризових ситуацій не 

приділено достатньої уваги, що зумовило вибір теми та її актуальність. Вказані питання 

потребують проведення окремого дослідження та розробки відповідних теоретичних і 

практичних рекомендації. 

Виходячи з аналізу наукових досліджень з проблематики службово-бойової 

діяльності [1–3], можливо визначити, що до сил охорони правопорядку відносяться 

військові частини та з‘єднання Національної гвардії України, органи та підрозділи 

Національної поліції України та Служби безпеки України, підрозділи Державної 

прикордонної служби України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 

військова служба правопорядку у Збройних Силах України тощо. 

Відповідно до чинного законодавства України [4–7], до органів та підрозділів 

безпеки дорожнього руху сил охорони правопорядку належать: 

– патрульна поліція України;  

– військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України;  

– служба безпеки дорожнього руху Національної гвардії України;  

– служба безпеки дорожнього руху Державної прикордонної служби України. 

Наразі, підготовка фахівців органів та підрозділів безпеки дорожнього руху сил 

охорони правопорядку головним чином відбувається в вищих навчальних закладах зі 

специфічними умовами навчання системи Міністерства внутрішніх справ України, крім 
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цього Міністерства оборони України, а також у цивільних вищих навчальних закладах 

Міністерства освіти та науки України. 

На основі аналіз досвіду європейській країн щодо функціонування та розвитку 

системи вищої, можливо вказати та актуальність запровадження сценарного  

моделювання. 

Сценарій – детально розроблений план проведення якого-небудь заходу, 

здійснення яких-небудь дій. Сценарій складається з низки можливих ситуацій. 

Властивостями ситуацій є множинність і неоднорідність вихідних даних. Типові сценарії 

необхідно накопичувати з метою розроблення всіх найбільш ймовірних сценаріїв 

розвитку кризових ситуацій.  

Отже, метод сценарного моделювання можливо використовувати для підготовки 

фахівців органів та підрозділів безпеки дорожнього руху сил охорони правопорядку. Це 

надасть змогу формулювати типові сценарії розвитку кризової ситуації в державі за якими 

можливо буде розробляти перелік дисциплін, якими повинен оволодіти фахівець органів 

та підрозділів безпеки дорожнього руху сил охорони правопорядку. 

Також, на наш погляд, актуальним наразі є дослідження питання використання 

сучасних автомобільних тренажерів для підготовки як фахівців органів та підрозділів 

безпеки дорожнього руху сил охорони правопорядку так і всіх категорій тих, хто 

навчається в вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання системи 

Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, а також 

цивільних вищих навчальних закладах Міністерства освіти та науки України. 

Автомобільні тренажери відіграють ключову роль у підготовці водіїв і сприяють 

полегшенню переходу професійних водіїв на нові марки автомобілів. Для підвищення 

ефективності використання автомобільних тренажерів наразі необхідно поліпшити їх 

експлуатаційні характеристики і об‘єктивні методи соціально-економічних оцінок 

застосування в практичній діяльності. 

Додамо, що дотепер не розроблено методологічних принципів і конкретних методів 

інтегральної оцінки ефективності застосування автомобільних тренажерів, які б включали 

технічну, економічну, екологічну, соціальну та ін. складові. Тому на ці питання доречно 

звернути увагу в подальших дослідженнях. 

Таким чином, на основі викладеного можливо зазначити таке. 

1. Практика проведення антитерористичної операції в деяких районах Луганської 

та Донецької областей виявила нові службово-бойові завдання, й зрозуміло форми та 

способи їх виконання. За цих умов застосування органів та підрозділів безпеки 

дорожнього руху сил охорони правопорядку стало вкрай необхідним. 

2. Підготовка фахівців органів та підрозділів безпеки дорожнього руху сил охорони 

правопорядку головним чином відбувається в вищих навчальних закладах зі 

специфічними умовами навчання системи Міністерства внутрішніх справ України. 

3. На основі аналіз досвіду європейській країн щодо функціонування та розвитку 

системи вищої, можливо вказати та актуальність запровадження сценарного моделювання. 

4. Актуальним наразі є дослідження питання використання сучасних автомобільних 

тренажерів для підготовки як фахівців органів та підрозділів безпеки дорожнього руху сил 

охорони правопорядку так і всіх категорій тих, хто навчається в вищих навчальних 

закладах зі специфічними умовами навчання системи Міністерства внутрішніх справ 

України. 
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5. Напрямки подальших наукових розвідок будуть спрямовані на дослідження та 

удосконалення системи підготовки фахівців органів та підрозділів безпеки дорожнього 

руху сил охорони правопорядку для виконання службово-бойових завдань в умовах 

кризових ситуацій. 
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ПОЛТАВСКИЙ Э. М. К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНОВ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ СИЛ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНО-БОЕВЫХ ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

Доказана актуальность и рассмотрены пути совершенствования подготовки 

специалистов органов и подразделений безопасности дорожного движения сил охраны 

правопорядка.  
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PREPARATION THE SPECIALISTS FOR UNITS AND DIVISIONS OF ROAD 
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The urgency is proved and the ways to improve the training the specialists and divisions of road 

safety of the security forces. 

Keywords: agencies and departments of road safety, service and combat activities, training, 

crisis.  

 

УДК 37:004 

 

В. В. СОКУРЕНКО,   

доктор юридичних наук, доцент,  

Ректор Харківського національного  

університету внутрішніх справ 

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639  

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В СИСТЕМІ МВС 

УКРАЇНИ 

Аналізуються організаційні та нормативні основи реформування вищої освіти в системі 

Міністерства внутрішніх справ. Досліджені особливості побудови системи професійної 

освіти працівників Національної поліції України. 

Ключові слова: поліція, освіта, Міністерство внутрішніх справ, вищі навчальні заклади 

 

Сучасні перетворення у діяльності Міністерства внутрішніх справ України 

вимагають оптимізації усіх напрямів її діяльності, не є виключенням й сфера освіти. Від 

цього напряму роботи залежить якість кадрового забезпечення усіх центральних органів 

виконавчої влади, що входять до сфери управління Міністерства, а також, беззаперечно, 

якість надання поліцейських та інших послуг громадянам України, захист їх прав, свобод 

та законних інтересів. Важливою складовою цього процесу є інноваційні підходи до 

формування мережі навчальних закладів, організації професійної підготовки фахівців, 

модернізації освітнього процесу та наукового забезпечення практики правоохоронної 

діяльності. 

Реформування освіти в системі Міністерства внутрішніх справ України на 

сьогодні вимагає, зокрема, вирішення наступних завдань: 

– визначення напрямів оптимізації системи освіти МВС, спеціалізації вищих 

навчальних закладів МВС України та підвищення ефективності управління системою 

підготовки кадрів; 

– розвиток багаторівневої практико-орієнтованої системи безперервної освіти, 

запровадження трирівневої моделі підготовки кадрів, приведення змісту та структури 

професійної підготовки кадрів у відповідність до потреб практики; 
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