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СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

У даній науковій роботі визначено основні засади службової підготовки працівників 

Національної поліції України, а саме її сутність, види, форми та завдання. Також, 

проводиться порівняльний аналіз нормативно-правових актів до та після реформування 

системи МВС України у сфері службової підготовки поліцейських. 
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 Триваючі реформаційні процеси в системі Міністерства внутрішніх справ України 

супроводжуються також змінами у нормативно-правовому забезпеченні службової 

підготовки працівників Національної поліції України. Зокрема, втратив чинність наказ 

Міністерства внутрішніх справ України № 318 від 13 квітня 2012 року «Про затвердження 

Положення з організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу 

органів внутрішніх справ України» [1]. Натомість, наказом Міністерства внутрішніх справ 
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України № 50 від 26 січня 2016 року затверджено Положення про організацію службової 

підготовки працівників Національної поліції України, яким визначається порядок 

планування, проведення та обліку занять, здійснення контролю знань, умінь та навичок 

осіб молодшого, середнього та вищого складу Національної поліції України.  

Зазначимо, що відповідно до вище вказаного чинного підзаконного нормативно-

правового акту службова підготовка представляє собою систему заходів, спрямованих на 

закріплення та оновлення необхідних знань, умінь та навичок працівника поліції з 

урахуванням специфіки та профілю його службової діяльності [2]. Водночас, положенням 

про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України 

визначається вичерпний перелік завдань, видів та орієнтовних форм службової підготовки 

правоохоронців. 

Відповідно службова підготовка включає в себе: функціональну - комплекс заходів, 

спрямований на набуття і вдосконалення поліцейським знань, умінь та навичок у сфері 

нормативно-правового забезпечення службової діяльності, необхідних для успішного 

виконання ним службових обов‘язків; загальнопрофільну – комплекс заходів, 

спрямованих на набуття і вдосконалення поліцейським умінь та навичок практичного 

застосування теоретичних знань щодо формування готовності до дій у ситуаціях різних 

ступенів ризику, а також надання домедичної допомоги в процесі виконання службових 

завдань; тактичну – комплекс заходів, спрямований на набуття і вдосконалення 

поліцейськими навичок практичного застосування теоретичних знань щодо правильного 

оцінювання конкретних подій з подальшим прийняттям правомірних рішень та 

психологічної готовності до дій у ситуаціях різних ступенів ризику; вогневу – комплекс 

заходів, спрямований на вивчення поліцейським основ стрільби з вогнепальної зброї, 

правомірного її застосування (використання) та вдосконалення навичок безпечного 

поводження із нею, швидкісної та влучної стрільби по нерухомих і рухомих цілях, з 

різних положень, в обмежений час, в русі тощо; фізичну підготовку – комплекс заходів, 

спрямований на формування та вдосконалення рухових умінь і навичок, розвиток 

фізичних якостей та здібностей поліцейського з урахуванням особливостей його 

професійної діяльності. 

Перелічені види службової підготовки відповідно до чинного законодавства 

України проводяться у формі навчальних занять, навчальних зборів, а також у формі 

самостійного навчання. Зауважимо, що нещодавно система службової підготовки осіб 

рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України додатково включала 

в себе також школу підвищення оперативної майстерності та психологічну підготовку, 

що, на нашу думку, є необхідним елементом в системі професійної підготовки працівників 

Національної поліції України. 

Що стосується переліку завдань, які покликані виконуватися за допомогою 

службової підготовки поліцейських, то варто, перш за все, вказати на скорочення їх 

кількості у порівнянні із завданнями службової підготовки, визначеними у положенні з 

організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів 

внутрішніх справ України. На сьогодні, до основних завдань службової підготовки 

законодавець відносить наступні: 1) підвищення рівня знань, умінь, навичок та 

професійних якостей поліцейських з метою забезпечення їх здатності до виконання 

завдань з охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного 

(громадського) порядку та безпеки; 2) вивчення нормативно-правових актів, які 
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регламентують діяльність Національної поліції України; 3) удосконалення керівним 

складом органів (закладів, установ) поліції навичок управління поліцейськими [2]. 

Порівняння завдань службової підготовки, регламентованих положенням з організації 

професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 

України, надає можливість визначити, які завдання службової підготовки не були 

включені до чинного положення про організацію службової підготовки працівників 

Національної поліції України. До них відносяться розвиток у працівників ОВС особистих 

моральних якостей, почуття відповідальності за власні дії, прагнення до постійного 

вдосконалення свого професійного та загальнокультурного рівня; навчання працівників 

ОВС прийомам та способам забезпечення професійної та особистої безпеки при виконанні 

службових обов‘язків, у тому числі в екстремальних умовах; зміцнення зв‘язків із 

населенням, забезпечення працівниками ОВС прав людини та громадянина під час 

виконання ними службових обов‘язків [1]. На нашу думку, зазначені завдання службової 

підготовки не є зайвими та рекомендовані бути включеними до чинного підзаконного 

нормативно-правового акту, що визначає основні засади професійної підготовки 

працівників Національної поліції України. 

Безумовно, говорячи про здійснення службової підготовки працівниками 

Національної поліції України на належному рівні, не можна оминути таке поняття як 

професіоналізм. Адже останнє є необхідною складовою професійної підготовки 

поліцейських. Через відсутність єдиного погляду науковців щодо визначення поняття 

професіоналізму працівників Національної поліції України, нами пропонується під 

поняттям професіоналізму працівників Національної поліції України розуміти здатність 

поліцейських ефективно виконувати покладені на них законодавцем завдання на 

належному рівні, базуючись на отриманих знаннях, вміннях, навичках та професійних 

якостях. Водночас, для того, щоб в сучасних умовах працівнику Національної поліції 

України стати справжнім професіоналом, необхідно бути всебічно розвиненим, обізнаним 

в багатьох сферах, відкритим до набуття нового досвіду, здатним інноваційно мислити. 

Підвищувати свій професіоналізм працівник Національної поліції України повинен 

упродовж усієї служби, адже сучасний поліцейський – це одночасно правоохоронець, 

юрист, економіст, психолог, знавець основ соціології, втілювач правил етики та етикету 

тощо [3, с. 352]. 

Підсумовуючи вище викладене, вважаємо за необхідне зробити наступні висновки. 

По-перше, розвиток та зміцнення України, як правової держави вимагають нових підходів 

до професійної підготовки працівників Національної поліції України. Адже сучасне 

суспільство ставить до останніх найвищі вимоги. У зв‘язку з цим професійна підготовка 

правоохоронців на належному рівні має велике значення для існування та розвитку 

суспільства.  

По-друге, у правовому полі України значним позитивом є наявність положення про 

організацію службової підготовки працівників Національної поліції України, що 

закріплює порядок планування, проведення та обліку занять, здійснення контролю знань, 

умінь та навичок осіб молодшого, середнього та вищого складу Національної поліції 

України. Проте, результат ефективної професійної підготовки працівників Національної 

поліції України залежить також від постійного оновлення поліцейськими професійних 

знань, умінь та навичок.  
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УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МВД УКРАИНЫ: ТЕОРЕТИКО-

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

В данной научной работе определены основные принципы служебной подготовки 

сотрудников Национальной полиции Украины, а именно ее сущность, виды, формы и 

задачи. Также, проводится сравнительный анализ нормативно-правовых актов до и 

после реформирования системы МВД Украины в сфере служебной подготовки 

полицейских. 

Ключевые слова: служебная подготовка, полицейский, реформирования, служебная 

подготовка, виды служебной подготовки, формы служебной подготовки, задачи 

служебной подготовки, профессионализм. 

HOLOVATSKYI O. O. SERVICE POLICE TRAINING IN THE CONDITIONS OF 

REFORMING THE SYSTEM OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF 

UKRAINE: THEORETICAL AND LEGAL ASPECT 

In this research work the main principles of in-service training of the officers of the National 

police of Ukraine are determined, so they‘re the following: its‘ essence, types, forms and targets. 

There also should be mentioned that the comparative analysis before and after the reform of the 

interior Ministry of Ukraine is being done in the field of service police training.  

Key words: professional training, police reform, the types of service training form, in-service 

training, in-service training aims, professionalism. 
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Effects of stress during basic self defense scenarios. Pedagogical methods on building stress 
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