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ЯК ПРОЯВ ЕВОЛЮЦІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ЯК ПРОФЕСІОНАЛА 

Питання рівня службової підготовки є проблемою державного рівня. На даному етапу 
становлення Україна обрала європейський вектор розвитку. Це стало однією із причин 
реформування органу міліції в Національну поліцію Україну. Через реформу даного органу 
змінилась сутність і вимоги до підготовки поліцейських. Раніше наша країна спиралась на досвід 
Радянського Союзу. Тепер ми обмінюємось знаннями із країнами Європейського Союзу та США. 

Даний захід є дуже актуальним, бо звертаючись до історичного значення слова міліція 
потрібно розуміти , що у Новій історії цим словом було прийнято позначати, і в цьому значенні 
воно використовується в більшості країн світу, (нерегулярні) збройні формування, які 
використовуються як для військових цілей, так і для підтримки громадського порядку, 
створювані з місцевого населення, часто на добровільній основі (ополчення), і не входять до 
складу системи державних регулярних військових і правоохоронних органів. 
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Цією проблематикою від початку реформи займаються такі науковці, як О. О. Бандурка, 
О. Ю. Дрозд, М. О. Качинська, А. М. Клочко, А. Т. Комзюк, В. А. Ліпницький, В. В. Сокуренко, 
С. О. Шатрава та ін., проте їх наукові роботи були лише дотичними до заявленої тематики, що і 
обумовлює потребу в її комплексному дослідженні. 

Службова підготовка – це система заходів, спрямованих на закріплення й оновлення 
необхідних знань, умінь і навичок працівника поліції з урахуванням оперативної обстановки, 
специфіки та профілю його оперативно-службової діяльності [1]. Організація службової 
підготовки поліцейських здійснюється відповідно до вимог законодавства України, а також згідно 
з наказом Міністерства внутрішніх справ від 26.01.2016 № 50 (Положення про організацію 
службової підготовки працівників Національної поліції України) [2] та Положенням про 
організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в 
поліції, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16.02.2016 № 105 [3]. На 
регіональному рівні проведення службової підготовки регламентується відповідним наказом про 
організацію службової підготовки особового складу підрозділів ГУНП в області. Такі накази 
видаються щорічно та спрямовують організацію службової підготовки в новому навчальному 
році. У них указується, коли починається навчальний рік, коли він закінчиться та коли будуть 
проведені підсумкові перевірки рівня службової підготовки поліцейських. 

Службова підготовка потрібна для підвищення як фізичних якостей, так і розумових. Через 
постійне перенавантаження у поліцейського починається професійна деформація. Професійна 
деформація – це комплекс негативних змін у структурі особистості, що виникають під впливом 
змісту, організації та умов службової діяльності. Спочатку професійна деформація пов’язувалася з 
поширенням вироблених людиною професійних стереотипів – на інші сфери його життя, 
позапрофесійну поведінку (поведінку поза професією) і спілкування. 

Сучасна модель проведення підвищення кваліфікації поліцейських є неповністю дороблена, 
але має сучасний підхід, адже на даному етапі співробітники Національної поліції отримують 
знання не тільки від теоретиків, але й від практиків одночасно. 

Висновок. Отже, службова підготовка поліцейських є однією із головних причин успішного 
виконання завдань покладених на правоохоронців. Але задля успішної реалізації даної явища 
потрібно провести більш глибоке дослідження. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ КРАЇН ЄС 

Національна поліція України – це центральний орган виконавчої влади, який служить 
суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, 
підтримання публічної безпеки і порядку [2]. Як вбачається з наданого визначення, саме на органи 


