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26	серпня	2017	року	на	Харківщині	започатковано	День	шани	воїнів	
та	 волонтерів	 АТО.	 Однією	 з	 центральних	 подій	 цього	 дня	 стала	
презентація	Прапора	єдності,	зшитого	зі	стягів	усіх	підрозділів,	які	
беруть	 чи	 брали	 з	 2014	 року	 участь	 в	 АТО,	 та	 волонтерських	
організацій	 Харківщини.	 Безумовно,	 такі	 заходи	 мають	 велике	
значення	у	справі	формування	патріотичної	свідомості	молоді.	

Отже,	національно-патріотичне	виховання	є	одним	із	головних	
пріоритетів	 у	 підготовці	 поліцейського.	 У	 підґрунтя	 такої	
підготовки	 мають	 бути	 покладені	 принципи	 гуманізму,	
демократизму,	 наступності	 та	 спадкоємності	 поколінь,	
толерантності.	 Особлива	 відповідальність	 за	 захист	 державно-
конституційного	 устрою	 України,	 забезпечення	 законності	 та	
стабільного	 правопорядку	 лягає	 на	 плечі	 майбутніх	
правоохоронців.	 Лише	 той,	 хто	 має	 не	 тільки	 високі	 професійні,	
морально-психологічні	 та	 духовні	 якості,	 але	 й	 патріотизм,	 здатен	
виконати	 свій	 обов’язок	 професійно.	 Саме	 тому	 на	 вищі	 навчальні	
заклади	 із	 специфічними	 умовами	 навчання	 МВС	 покладається	
почесний	 обов’язок	 формування	 у	 курсантів,	 слухачів	 і	 студентів	
почуття	 патріотизму,	 любові	 до	 України,	 виховання	 громадянина-
патріота,	 здатного	 захищати	 й	 охороняти	 права	 та	 свободи	
громадян,	 спокій	 і	 законність	 у	 державі,	 сприяти	 встановленню	
громадянського	миру	й	злагоди	в	суспільстві.	

Одержано 12.10.2017 
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ЩОДО ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ 

На	 початку	 2016	 р.	 наказом	 Міністерства	 внутрішніх	 справ	
України	 від	 16.02.2016	 №	105	 було	 затверджене	 Положення	 про	
організацію	 первинної	 професійної	 підготовки	 поліцейських,	 яких	
вперше	прийнято	на	службу	в	поліції.	Його	особливістю	було	те,	що	
Положення	 фактично	 унормовує	 порядок	 та	 організаційні	 засади	
здійснення	зазначеної	підготовки	поліцейських,	базові	засади	щодо	
чого	 були	 закладені	 в	 ст.	72–73	 закону	 України	 «Про	 Національну	
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поліцію»	 від	 02.07.2015	 №	580-VIII,	 і	 яка	 є	 першим	 рівнем	
професійного	навчання	поліцейських.	

Слід	 зазначити,	 що	 Положення	 про	 організацію	 первинної	
професійної	 підготовки	 поліцейських,	 яких	 вперше	 прийнято	 на	
службу	 в	 поліції,	 набуло	 істотних	 змін	 порівняно	 з	 колишнім	
Положенням	 про	 організацію	 курсів	 первинної	 професійної	
підготовки	 (спеціалізації)	 працівників	 підрозділів	 патрульної	
служби	 (наказ	 МВС	 України	 від	 16.03.2015	 №	276).	 По-перше,	 нове	
Положення, затверджене відповідним відомчим	 нормативно-
правовим	 актом,	 ґрунтувалось	 на	 нещодавно	 ухваленому	 законі	
України	 «Про	 Національну	 поліцію»,	 на	 відміну	 від	 попереднього	
Положення.	По-друге,	працівники	підрозділів	патрульної	служби	на	
правових	 засадах	 отримали	 можливість	 по-сучасному	 найменуватись	
поліцейськими.	 По-третє,	 Положення	 за	 наказом	 від	 16.02.2016	
№	105	 тільки	 за	 обсягом	 змістовної	 частини	 понад	 удвічі	
перевищувало	 Положення	 за	 наказом	 від	 16.03.2015	 №	 276.		
По-четверте,	 сам	 факт	 ухвалення	 такого	 Положення	 свідчив	 про	
абсолютне	 розуміння	 Міністерством	 внутрішніх	 справ	 України	
потреби	 суспільства	 в	 отриманні	 професійно	 підготовленого	
поліцейського.	

При	 цьому	 особливими	 умовами	 первинної	 професійної	
підготовки	 поліцейських,	 уперше	 прийнятих	 на	 службу	 в	 поліції,	 є	
те,	що	вони	зобов’язані	пройти	первинну	професійну	підготовку	за	
відповідними	навчальними	програмами	(планами),	затвердженими	
Міністерством	 внутрішніх	 справ	 України,	 а	 після	 успішного	
закінчення	 курсу	 первинної	 професійної	 підготовки	 згідно	 із	
законом	 України	 «Про	 Національну	 поліцію»	 вони	 повертаються	
для	подальшого	проходження	служби	до	органів	(закладів,	установ)	
поліції,	з	яких	їх	направили	для	проходження	первинної	підготовки.	
При	 цьому	 заборонено	 залучати	 поліцейських,	 які	 не	 пройшли	
первинну	 професійну	 підготовку,	 до	 виконання	 повноважень	
поліції,	допускати	до	роботи	з	інформацією	з	обмеженим	доступом	
або	 до	 будь-якої	 діяльності,	 пов’язаної	 з	 використанням	 зброї	 та	
спеціальних	засобів	(крім	навчальних	і	тренувальних	занять	під	час	
проходження	первинної	підготовки).	

Метою	 такої	 первинної	 професійної	 підготовки	 є,	 зокрема,	
набуття	 поліцейськими	 спеціальних	 навичок,	 необхідних	 для	
виконання	 повноважень	 поліції,	 у	 тому	 числі	 відповідної	
спеціальної	 підготовки	 щодо	 зберігання,	 носіння	 й	 використання	
вогнепальної	 зброї.	 Професійна	 підготовка	 проводиться	 на	 базі	
вищих	 навчальних	 закладів	 МВС	 із	 специфічними	 умовами	
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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	 та	 перепідготовки	 молодшого	 складу	
поліції	 й	 здійснення	 окремих	 видів	 службової	 підготовки	
поліцейських.		

Відтепер	 нормативно	 врегульовано	 порядок	 направлення	 на	
професійну	 підготовку	 та	 порядок	 організації	 професійної	
підготовки	 поліцейських.	 При	 цьому	 особливу	 увагу	 звернуто	 на	
перелік	 навчальних	 дисциплін	 (предметів),	 час,	 відведений	 на	 їх	
вивчення,	 та	 строки	 підготовки,	 які	 визначаються	 відповідними	
навчальними	 програмами	 (планами),	 що	 розробляються	 кадровим	
підрозділом	 апарату	 Національної	 поліції,	 погоджуються	 із	
зацікавленими	 структурними	 підрозділами	 апарату	 Національної	
поліції	 та	 затверджуються	 керівництвом	 МВС.	 Самі	 ж	 форми	
організації	 професійної	 підготовки	 визначаються	 закладами,	 що	
здійснюють	 професійну	 підготовку,	 за	 погодженням	 з	 кадровим	
підрозділом	апарату	Національної	поліції.	

У	 цілому	 запровадження	 зазначених	 Положень	 первинної	
професійної	 підготовки	 набуло	 позитивних	 ознак	 на	 практиці.	
Більш	 того,	 вони	 суттєво	 вплинули	 й	 на	 інтенсивність	 і	 якість	
підготовки.	 Так,	 наприклад,	 ще	 наприкінці	 2015	 р.	 тільки	 на	 базі	
Волинського	 училища	 професійної	 підготовки	 працівників	 міліції	
УМВС	України	у	Волинській	області	було	здійснено	восьмитижневу	
первинну	 підготовку	 працівників	 патрульної	 поліції	 –	 майбутніх	
правоохоронців,	 а	 на	 початку	 2016	 року	 –	 чотирьохмісячну	
підготовку	 за	 програмами	 первинної	 професійної	 підготовки	
молодшого	 складу	 поліції	 та	 оперуповноважених	 кримінальної	
поліції	 слухачів	 первинної	 професійної	 підготовки	 для	 сектору	
реагування	патрульної	поліції	на	Запорізькому	центрі	підготовки	
поліцейських	 і	 слухачів	 на	 Криворізькому	 факультеті	
Дніпропетровського	 державного	 університету	 внутрішніх	 справ;	
слухачів,	які	прийняті	на	службу	в	підрозділи	кримінальної	поліції	
ГУНП	 в	 Донецькій	 області	 та	 проходять	 первинну	 професійну	
підготовку	 в	 Маріупольському	 навчальному	 центрі	 первинної	
професійної	підготовки	поліцейських	«Академія	поліції»	Донецького	
юридичного	інституту	МВС	України,	та	ін.	

Уже	 сьогодні	 розпочалася	 повноцінна	 професійна	 підготовка	
(спеціалізація)	 поліцейських	 у	 Сумському	 центрі	 первинної	
професійної	 підготовки	 «Академія	 поліції»,	 який	 є	 структурним	
підрозділом	 Харківського	 національного	 університету	 внутрішніх	
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справ,	 створеним	 відповідно	 до	 рішення	 МВС	 України	 на	 базі	
Державної	 установи	 «Сумський	 навчальний	 центр	 підготовки	
поліцейських».	Підготовка	поліцейських,	яких	уперше	прийнято	на	
службу	в	поліції,	здійснюється	на	посади	поліцейських	(інспекторів)	
патрульної	 поліції,	 слідчих	 (на	 основі	 вищої	 юридичної	 освіти),	
дільничних	 офіцерів	 поліції,	 інспекторів	 сектора	 реагування	
патрульної	 поліції	 (ізолятора	 тимчасового	 тримання)	 та	 старших	
інспекторів-чергових.	

Наразі,	 як	 зазначається,	 така	 підготовка	 в	 межах	 аналогічних	
навчальних	професійних	поліцейських	закладів	України	проводиться	
на	 засадах	 випереджальної	 освіти	 –	 з	 адаптацією	 до	 нових	
соціальних,	 інформаційних,	 технічних	 і	 технологічних	 вимог	 та	
кваліфікованого	 здобуття	 нових	 знань	 шляхом	 самоосвіти.	 Саме	
тому	 первинна	 професійна	 підготовка	 поліцейських	 передбачає	
вивчення	 навчальних	 дисциплін	 і	 відповідних	 тем,	 зокрема:	 основ	
забезпечення	прав	і	свобод	людини;	дотримання	антикорупційного	
законодавства;	 взаємодії	 з	 населенням	 на	 засадах	 партнерства;	
попередження	насильства	в	сім’ї;	перевірки	документів,	виявлення	
ознак	 їх	 підроблення;	 дій	 поліцейського	 на	 місці	 події;	
профілактичної	 поліцейської	 діяльності;	 первинної	 домедичної	
допомоги;	вогневої	підготовки	тощо.	

Під	 час	 проходження	 первинної	 професійної	 підготовки	
рекомендується	 звернути	 особливу	 увагу	 на	 тактичну	 підготовку,	
організаційно-правові	 засади	 в	 діяльності	 дільничного	 офіцера	
поліції,	 діяльність	 дільничного	 офіцера	 поліції	 під	 час	 застосування	
норм	 Кодексу	 України	 про	 адміністративні	 правопорушення,	
методику	 розслідування	 окремих	 кримінальних	 правопорушень,	
застосування	 дільничним	 офіцером	 поліції	 законодавства	 України	
щодо	реагування	на	звернення	громадян,	роль	дільничного	офіцера	
поліції	під	час	дорожньо-транспортних	пригод.	

Слід	 сподіватись,	 що	 висока	 популярність	 таких	 навчальних	
закладів	в	Україні,	а	також	змістовна	якість	професійної	підготовки	
поліцейських	 у	 них	 дозволять	 у	 подальшому	 здійснювати	 навіть	
підготовку	 працівників	 поліції	 з	 інших	 держав	 Євросоюзу,	 які	
направляються	 для	 професійного	 навчання,	 стажування	 або	
підвищення	кваліфікації.	Принаймні	в	Україні	сьогодні	вже	успішно	
опрацьовується	можливість	застосування	низки	моделей	професійної	
підготовки	 кадрів	 поліції	 країн	 Європи,	 зокрема	 переймається	
позитивний	 досвід	 професійної	 підготовки	 працівників	 поліції	 на	
європейському	 континенті	 за	 існуючими	 принципами	 та	 підходами	
до	 організації	 комплектування	 та	 їх	 професійного	 навчання,	 з	
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можливістю	застосування	багатоваріантного	навчання	з	відтворенням	
на	 заняттях	 ситуацій,	 що	 виникають	 у	 поліцейській	 діяльності,	
проведення	 виїзних	 занять	 безпосередньо	 в	 органах	 і	 підрозділах	
поліції	тощо.	

Одержано 12.10.2017 
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ПРАВООХОРОННА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ ЯК ФУНКЦІЯ 
ЗАХИСТУ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Діяльність	 приватних	 підприємств	 складає	 основу	 економіки	
України	 та	 забезпечує	 її	 подальший	 розвиток.	 Ефективність	
діяльності	приватних	підприємств	могла	бути	більш	високою,	як	би	в	
суспільстві	були	створені	належні	умови	їх	функціонування,	зокрема,	
забезпечена	самостійність,	невтручання	державних	органів,	вільний	
ринок	 для	 реалізації	 товару,	 послаблення	 податкового	 тиску	 та	
надмірного	контролю	з	боку	правоохоронних	органів.	

Президент	України	П.	Порошенко	в	Посланні	до	Верховної	Ради	
України	«Послання	Президента	України	до	Верховної	Ради	України	
«Про	 внутрішнє	 та	 зовнішнє	 становище	 України	 в	 2017	 році»	
вказав,	що	«правоохоронці	повинні	взагалі	забути	про	контроль	за	
малим	бізнесом.	Крім	тих	випадків,	коли	є	аргументована	підозра,	–	
а	 не	 конкуренти	 нашептали,	 що	 певний	 підприємець	 задіяний	 у	
конкретній	 шахрайській	 схемі.	…	 Середній	 клас,	 –	 це	 той,	 на	 плечі	
якого	лягло	найбільше	навантаження	за	ці	три	роки.»	

На	сьогодні	в	Україні	приватні	підприємства	становлять	значну	
частину	 господарюючих	 суб’єктів,	 заснованих	 на	 приватній	
власності	 фізичних	 і	 юридичних	 осіб.	 Приватні	 підприємства	 –	 це	
одна	з	форм	господарювання,	яка	є	зручною	з	багатьох	точок	зору:	в	
першу	 чергу,	 через	 відсутність	 вимог	 щодо	 мінімального	 розміру	
статутного	 фонду,	 а	 також	 через	 можливість	 здійснення	
одноосібного	 керівництва	 і	 управління	 такою	 юридичною	 особою,	
адже	 законодавство	 не	 містить	 вимог	 щодо	 обов’язкового	
створення	 у	 приватному	 підприємстві	 виконавчого	 та	 інших	
органів,	 як	 це	 вимагається,	 наприклад,	 у	 товаристві	 з	 обмеженою	
відповідальністю.	


