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training specialists in the sphere of law enforcement as a prerequisite for improving the safety 

and order in the state. 
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ДО ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ  

Доведено актуальність та розглянуто шляхи формування державно управлінських рішень 

з впровадження інновацій в систему вищої освіти Міністерства внутрішніх справ 

України. 
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В сучасних умовах світового розвиту поява кризових ситуацій є не новім, а навіть 

постійним явищем. Світ швидко рухається до реалізації ідеї світової економічної та 

технологічної глобалізації, однак значними перешкодами є розбіжності в релігії, культурі 

та етнічній належності населення держав. Тому забезпечення державних інституцій 

сектору безпеки і обороні кваліфікованими кадрами є на часі та актуальним для 

державного управління. 

Дослідженню питання державного управління змінами в системі вищої освіти 

сектору безпеки та оборони приділяли увагу Б. Бачкало, М. Власка, А. Зельницький, 

Д. Карафан, В. Коряк, А. Кошемса, В. Марценківський, М. Науменко, О. Неділько, 

Ю. Приходько, С. Речич, А. Ромін, Б. Семон, В. Телелим, Р. Тимошенко, О. Устименко, 

Р. Чілкоата, І. Шестаков, В. Ягупов. Однак питанню вивчення досвіду впровадження 

інновацій в систему вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України не приділено 

достатньої уваги. 

За загальноприйнятим визначенням система вищої освіти – це сукупність вищих 

закладів освіти, які забезпечують фундаментальну наукову, професійну і практичну 

підготовку, здобуття випускниками освітньо-кваліфікаційних рівнів, удосконалення 

наукової та професійної підготовки, перепідготовку та підвищення кваліфікації. 

Систему вищої освіти становлять: 1) вищі навчальні заклади всіх форм власності; 

2) рівні та ступені (кваліфікації) вищої освіти; 3) галузі знань і спеціальності; 4) освітні та 

наукові програми; 5) стандарти освітньої діяльності та стандарти вищої освіти; 6) органи, 

що здійснюють управління у сфері вищої освіти; 7) учасники освітнього процесу. 

Об‘єктом державного управління змінами в системі вищої Міністерства внутрішніх 

справ України є академічна і організаційна структури, інфраструктура, методи і технології 

навчання, педагогічний процес, якість викладацького складу тощо. Державна 
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управлінська діяльність реалізується шляхом застосування відповідних механізмів 

державного управління. У сучасному суспільстві механізми державного управління 

відіграють основну роль в державній політиці щодо управління змінами в системі вищої 

освіти України. Ці механізми є нібито «знаряддям управління» в устрої держави. 

Устименко О. провів дослідження щодо удосконалення механізмів державного 

управління системою військової освіти України [1]. Під час здійснення аналізу зарубіжного 

досвіду реформування військової освіти автор встановив, що в Україні прослідковуються 

загальносвітові тенденції. Встановлено, що система вищої освіти сектору безпеки і оборони 

в Російській Федерації є подібною до України. У Великобританії на базі Академії оборони 

Об‘єднаного королівства, яка створена базі видових навчальних закладів, здійснюють 

підготовку офіцерів оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівня – подібний 

підхід використовується у Збройних Силах України під час підготовки офіцерів у 

Національному університеті оборони України. У країнах НАТО навпаки, поширена 

практика підготовки фахівців для сектора безпеки у змішаних групах фахівців сектору 

безпеки і оборони. Можливо додати, що проведене автором дослідження ґрунтовно 

розкриває механізми державного управління системою військової освіти України, але воно 

зосереджено тільки на системі вищої військової освіти, залишаючи поза увагою вищі 

навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України. 

В дослідженні «Модернізація механізмів державного управління закладами вищої 

освіти зі специфічними умовами навчання» А. Роміним на основі системного й 

концептуально-порівняльного підходів проаналізовано досвід управління якістю освіти у 

вищих навчальних закладах в окремих країнах Європи і США [2]. Також автор виділив 

певні характеристики, що заслуговують особливої уваги щодо можливого використання 

позитивних аспектів в процесі реформування системи державного управління закладами 

вищої освіти зі специфічними умовами навчання в Україні, а саме:  

– зовнішній контроль за якістю освіти;  

– фінансова допомога студентам через державні гранти;  

– постійний характер наукової роботи студентів як частини освітнього процесу;  

– підвищення ролі роботодавців в підготовці спеціалістів;  

– можливість студентами самостійно обирати перелік дисциплін та спеціалізація за 

обраною програмою [2]. 

Цілком погоджуємося з пропозиціями А. Ромін та додамо, що наразі система вищої 

освіти взагалі, а Міністерства внутрішніх справ України зокрема, потребує впровадження 

інновацій. 

Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» [3] під інноваціями 

слід розуміти новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні 

технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру 

та якість виробництва і (або) соціальної сфери. 

Інноваційна діяльність відповідно до ст. З Закону України «Про Інвестиційну 

діяльність» передбачає: 

– випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технологій;  

– прогресивні міжгалузеві структурні зрушення; 

– реалізацію довгострокових науково-технічних програм з великими строками 

окупності витрат; 
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– фінансування фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін стану 

продуктивних сил; 

– розробку та впровадження нової, ресурсозберігаючої технології. призначеної для 

поліпшення соціального та екологічного становища [3]. 

На думку Ю.В. Лаврова, інноваціями є це кінцевий результат інноваційної 

діяльності, у вигляді нового чи удосконаленого продукту або технологічного процесу, 

який наділено якісними перевагами при використанні та проектуванні, виробництві, збуті, 

використовується у практичній діяльності та має суспільну перевагу [4]. 

Виходячи з вище викладеного, на наш погляд, механізмами державного управління 

інноваціями в системі вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України – є сукупність 

практичних заходів, засобів, важелів, стимулів, за допомогою яких органи державної 

влади впливають на систему вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України з метою 

підвищення адаптаційного потенціалу вищих навчальних закладів і програм підготовки. 

На основі викладено можливо зазначити наступне. 

1. Забезпечення державних інституцій сектору безпеки і обороні кваліфікованими 

кадрами є на часі та актуальним для державного управління. Наразі питанню вивчення 

світового досвіду впровадження інновацій в систему вищої освіти Міністерства 

внутрішніх справ України у наукових джерелах не приділено достатньої уваги. Практика 

показує, що система вищої освіти взагалі, а Міністерства внутрішніх справ України 

зокрема, потребує впровадження інновацій. 

2. Механізми державного управління інноваціями в системі вищої освіти 

Міністерства внутрішніх справ України – це сукупність практичних заходів, засобів, 

важелів, стимулів, за допомогою яких органи державної влади впливають на систему 

вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України з метою підвищення адаптаційного 

потенціалу вищих навчальних закладів і програм підготовки. 

3. Напрямки подальших досліджень будуть спрямовані на розроблення механізмів 

впровадження інновацій в систему вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України. 
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БЕЛАЙ С. В. К ВОПРОСУ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В СИСТЕМУ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ 

Доказана актуальность и рассмотрены пути формирования государственно-

управленческих решений по внедрению инноваций в систему высшего образования 

Министерства внутренних дел Украины 

Ключевые слова: система высшего образования, инновации, подготовка специалистов, 

кризисные ситуации. 

BIELAI S. V. TO THE QUESTION OF INNOVATION IN HIGHER EDUCATIONAL 

SYSTEM OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE 

The urgency and the ways of formation of state administrative decisions on implementation of 

innovation in higher educational system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine are proved 

in the article. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УМОВАХ СТВОРЕННЯ 

НОВОЇ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ ТА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НОВОГО 

ПОКОЛІННЯ 

Розглянуто проблемні аспекти підготовки поліцейських в сучасних умовах на основі 

аналізу чинного законодавства України.  

Ключові слова: Національна поліція України, підвищення кваліфікації, післядипломна 

освіта, стажування, професійне навчання. 

 

В умовах створення нової системи професійної підготовки майбутніх поліцейських 

за зразком підготовки поліцейських зарубіжних країн особливої уваги потребує питання 

створення якісної системи відбору та подальшої підготовки поліцейських. 

Особливістю сучасної системи відбору фахівців є набір за новою методикою, а 

саме осіб без спеціальної першопочаткової підготовки і спеціальних знань та вмінь. 

Окрему увагу необхідно приділити питанням особливості становлення професійної 

спрямованості кожного майбутнього поліцейського та подальшого професійного 

становлення. Особливу турботу викликає те, що серед нових поліцейських наявні люди 

різних професій та профорієнтаційного спрямування. Їх мотивація  для проходження 

служби в поліції не завжди відповідає покликанню, здібностям та сутності поліцейської 

служби.  


