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2. У тексті примітки, яка міститься у положеннях статті 164 Кримінального кодексу України слова «три місяці» 
замінити на словами «шість місяців». 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЛУЖБОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ 

Нині, як і завжди, значна увага суспільства зосереджена на діяльності правоохоронних органів. Проте, після ство-
рення Національної поліції України та досить масштабного висвітлення в засобах масової інформації процесу здійснен-
ня реформ в Міністерстві внутрішніх справ та, зокрема, Національній поліції України рівень цієї уваги значно зріс. Роз-
повсюдження пристроїв для запису відео відкрило новий напрямок освітлення діяльності поліції в Україні – розміщення 
відео в блогах, соціальних мережах. Це призвело до того, що кожна дія поліцейського може потрапити на загальний роз-
гляд суспільства. 

Широкого резонансу, здебільшого, набувають події негативного характеру, що розповсюджуються у вигляді відео 
за допомогою соціальних мереж, сайтів на кшталт, YouTube. Щоденне виконання обов’язків поліцейського відповідно 
до законодавства сприймається як даність, в той час, коли будь-яке порушення службової дисципліни викликає суспіль-
не невдоволення. Відтак, ще більшої актуальності набрало питання готовності поліцейського виконувати покладені на 
нього обов’язки, його службової підготовленості. 

З огляду на особистий досвід служби в міліції, і нині в поліції, система службової підготовки поліцейських має ни-
зку проблем. З одного боку, організація службової підготовки працівників Національної поліції України досить чітко 
прописана в наказі МВС України, з другого боку, існує, на нашу думку, низка питань котрі потребують вирішення. 

Професійне навчання поліцейських в Україні складається з: первинної професійної підготовки; підготовки у вищих 
навчальних закладах із специфічними умовами навчання; післядипломної освіти; службової підготовки. Відповідно до 
п. 4 ч. 1 ст. 72 Закону України «Про Національну поліцію»службова підготовка це системи заходів, спрямованих на за-
кріплення та оновлення необхідних знань, умінь та навичок працівника поліції з урахуванням оперативної обстановки, 
специфіки та профілю його оперативно-службової діяльності. 

Основні завданням службової підготовки поліції визначені наказом Міністерства внутрішніх справ України 
26.01.2016 № 50 «Положення про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України». Однак, 
зважаючи на розвиток цифрових технологій, вкрай застарілою є методика проведення самих занять зі службової підго-
товки. За наявності майже у всіх електронних пристроїв більшість занять проводяться у формі лекції, навіть можна ска-
зати диктанту, коли поліцейські переписують у службові зошити окремі норми тих чи інших законів. З власного досвіду, 
і з досвіду переважної більшості колег, така форма роботи є неефективною. Набагато простіше знайти необхідну норму 
в інтернеті через браузер у телефоні, котрий завжди з собою, ніж шукати інформацію у зошиті, котрий лежить у кабіне-
ті. Вважаємо, слід в електронному вигляді здійснювати розсилку матеріалів підготовки і під час заняття лише звертати 
увагу на необхідне. Це збереже багато часу для поліцейських. 

Якраз відсутність часу є однією з проблем для поліцейського. Попри численні заяви про реформування поліції, ро-
бочий день у переважної більшості є ненормований, продовжується до 12 годин на день, із залученням поліцейських до 
служби у вихідні та святкові дні. Це, в сукупності з рівнем оплати праці, призводить до відтоку кадрів з поліції та знач-
ного некомплекту. 

Саме відсутність часу, здебільшого породжує ще одну проблему службової підготовки поліцейських в Україні, це – 
формалізм. Звичайно ж, всі розуміють необхідність службової підготовки поліцейських, але коли постає питання вибору 
між результатами роботи підрозділу поліції та проведенням одного з видів підготовки, більшість керівників вибирають 
перше. І це зрозуміло, оскільки пріоритетом є виконання основних завдань і функцій поліції. Службова підготовка за-
ймає пів робочого дня з п’яти робочих днів, а це одна восьма всього робочого часу. Звичайно ж, при такому наванта-
женні, що відчуває на собі працівник поліції, втрата такої кількості часу є недопустимою, з огляду на результати служ-
бової підготовки поліцейських в Україні. 

Тому, вважаємо доцільним, осучаснити проведення службової підготовки, шляхом впровадження надання електро-
нних версій лекцій працівникам поліції, з подальшим акцентуванням уваги на заняттях на необхідних, складних аспектах. 
Доцільним також, вважаємо, є застосування методики проведення занять, котрі застосовуються в більшості закладів 
освіти розвинених країн. Наприклад, мозковий штурм, рольові ігри, робота в групах тощо. Наостанок, відмітимо необ-
хідність залучення до проведення занять спеціалістів, зокрема, практикуючих лікарів, осіб, що мають досвід викорис-
тання вогнепальної зброї, прокурорів та ін. 

Одержано 17.04.2018 

* 

УДК [342.951:349.4](477) 


