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 Одним із важливих завдань демократичної правової держа-
ви є захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, 
охорона встановленого правопорядку та законності, боротьба зі 
злочинністю та іншими правопорушеннями. Вирішення зазначе-
них завдань повинно здійснюватися всією системою державних 
органів, у тому числі й органами, які спеціально призначені для 
виконання правоохоронних функцій. Мова, насамперед, йде про 
органи внутрішніх справ, стабільне та ефективне функціонування 
яких є необхідною умовою захисту конституційного ладу, забезпе-
чення законності і правопорядку.  

   Поліцейські системи розвинених країн світу, насамперед 
таких, як Франція, Велика Британія, США, Італія,  мають довготри-
валу історію, великий досвід боротьби зі злочинністю й охорони 
публічного порядку, мають тісні взаємозв’язки між собою. Усе це 
накладає відбиток на організацію підготовки кадрів для них, зму-
шує враховувати всі здобутки минулого та сучасного, широко роз-
вивати міжнародне співробітництво не лише в питаннях безпосе-
редньо правоохоронної діяльності, а й навчанні, стажуванні, обмі-
ні досвідом персоналу поліцейських служб та органів. 

  Паралельно з основними рівнями професійної підготовки 
поліцейських кадрів в багатьох країнах діє встановлена законо-
давством розгалужена багатопрофільна мережа додаткової або 
післядипломної освіти, тобто підвищення кваліфікації, спеціаліза-
ції, удосконалення та перепідготовки поліцейських кадрів, яка 
функціонує як на базі поліцейських навчальних закладів, так і у 
формі службової підготовки безпосередньо за місцем несення 
служби. 
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    В Європі, як правило, приймають на службу в поліцію осіб, 
які мають одну або дві вищі освіти, і навіть вчений ступінь. Євро-
пейська відомча професійна підготовка кадрів поліції інтегрувала-
ся в загальнонаціональні та міжнародні освітні простори через 
систему державного ліцензування, атестації та акредитації і функ-
ціонує відповідно до загальнодержавних критеріїв і стандартів. 

    Зокрема, у Великій Британії Федерація співробітників по-
ліції ініціювала створення адміністрації зі стандартів навчання 
поліцейських та надання їй статусу поліцейського університету. 
Передбачалося відкриття при університеті двох коледжів, один з 
яких мав здійснювати інтерактивне навчання поліцейських, а дру-
гий – заочне і вечірнє навчання1. 

  Натомість у США (штат Каліфорнія) у 1959 р. була створена 
Комісія з стандартів і підготовки поліцейських в мирний час, за-
вдання якої полягало в стандартизації вимог для поліцейських 
відомств у межах штату. Після цього у всіх шатах були створені 
подібні відомства і системи навчання. Оскільки в США муніципа-
льна влада згідно із законом формується владою штатів, то самі 
штати контролюють їхні повноваження, в тому числі поліцейські, 
визначаючи їх у професійних статутах. Як правило, комісії з на-
вчання та підготовки поліцейських розробляють стандарти з вер-
бування, перебування на службі та звільнення поліцейських, вста-
новлюють мінімальні вимоги з підготовки кадрів і займаються 
створенням нових поліцейських дільниць, впровадженням про-
грам навчання та іншими нововведеннями2. 

    В основу підготовки поліцейських кадрів Німеччини пок-
ладено принцип довічного найму. Службова діяльність і навчання 
співробітника планується і прямує в суто перспективному плані. 
При цьому передбачається постійне підвищення його кваліфікації. 
Особливістю системи підготовки поліцейських кадрів ФРН є те, що 
жодний з поліцейських навчальних закладів країни не видає своїм 
випускникам освітніх документів, відповідних якому-небудь дер-
жавному освітньому стандарту. Після закінчення навчальних за-
кладів видаються тільки відомчі освітні документи, що дають 

                                                 
1 Программа совершенствования подготовки сотрудников англий-

ской полиции // Police.  1999. Р. 26. 
2 Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профес-

сиональной подготовки кадров: Учебное пособие / Якубов А. С., Асямов С. В., 
Таджиев А. А., Миразов Д. М.  Т. : Академия МВД Республики Узбекистан, 
2010.  С. 266–280. 
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право працювати тільки в поліції і, як виняток, в деяких інших 
державних установах1. 

   Керівництво системної підготовки кадрів для поліції біль-
шості зарубіжних країн докорінно змінило доктрину своєї діяль-
ності: після досить тривалого періоду використання моделі, яка 
базується на завданнях і вимогах функціонування служб, в котрі 
молодим поліцейським доведеться включитися, здійснений пере-
хід до моделі, в основу якої покладені потреби в штатах і вимоги 
до персоналу. Віднині більша увага приділяється особистим хара-
ктеристикам кандидатів, тобто майбутніх співробітників держав-
ної поліції. 

    На жаль, існуюча в Україні модель професійної підготовки 
поліцейських за багатьма критеріями не відповідає зростаючим 
потребам суспільства та загальновизнаним міжнародним демок-
ратичним стандартам у цій сфері. Негативно впливає на поліцей-
ську діяльність невисокий рівень цієї моделі, відтік досвідчених 
кадрів із системи МВС, деформація та «розмивання» її професійно-
го ядра, фахова та психологічна неготовність значної частини ке-
рівного складу ОВС до глибокого реформування системи, виклю-
чення витрат на систему органів МВС з числа пріоритетних на-
прямів державного фінансування, низький рівень інформатизації 
ОВС, недостатнє наукове забезпечення реформаційних процесів як 
наслідок недооцінки, а іноді й прямого ігнорування досягнень на-
уки, дефіцит практичних рекомендацій щодо використання такого 
досвіду в професійній діяльності органів внутрішніх справ України. 

   Отже, досягти бажаних результатів у діяльності поліції не-
можливо без створення високопрофесійного кадрового корпусу, 
здатного ефективно вирішувати завдання, поставлені суспільст-
вом і державою перед органами поліції. А це вимагає докорінного 
перегляду всієї існуючої системи відомчої професійної та освітньої 
підготовки працівників системи МВС та створення умов для про-
явлення й подальшого зростання їх професіоналізму та підвищен-
ня кваліфікації. 

 
 
 

                                                 
1 Мартиненко О. Профессиональное обучение полиции Германии 

(по материалам МВД Украины) // [Електронний ресурс].   Режим доступу : 
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