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підрозділах	 НПУ	 та	 НДЕКЦ	 відповідно	 до	 напрямів	 підготовки	 кадрів.	 Це	 є	 однією	 із	 форм	
підвищення	 рівня	 професійної	 компетентності	 науково-педагогічного	 складу.	 Стажування	
науково-педагогічних	 працівників	 ВНЗ	 МВС,	 які	 мають	 спеціальні	 звання	 поліції,	 у	 практичних	
підрозділах	 НПУ	 та	 НДЕКЦ	 відповідно	 до	 напрямів	 підготовки	 кадрів	 –	 це	 організований	
цілеспрямований,	 врегульований	 відповідними	 нормативно-правовими	 актами	 процес,	 метою	
якого	є	оволодіння	науково-педагогічними	працівниками	ВНЗ	МВС,	які	мають	спеціальні	звання	
поліції,	 знаннями,	 спеціальними	 уміннями	 і	 навичками,	 необхідними	 для	 успішного	 виконання	
функціональних	 обов’язків	 на	 займаній	 посаді	 щодо	 якісної	 підготовки	 висококваліфікованих	
фахівців	 (поліцейських),	 здатних	 на	 належному	 рівні	 охороняти	 права	 і	 свободи	 людини,	
протидіяти	злочинності,	підтримувати	публічний	порядок	та	безпеку.	Належна	реалізація	даної	
форми	 впровадження	 сучасних	 інноваційних	 методів	 освітньої	 діяльності	 в	 діяльність	 вищих	
навчальних	закладів	системи	МВС	України	вимагає	прийняття	Порядку	проходження	стажування	
науково-педагогічними	 працівниками	 ВНЗ	 МВС,	 які	 мають	 спеціальні	 звання	 поліції,	 у	
практичних	підрозділах	НПУ	та	НДЕКЦ	відповідно	до	напрямів	підготовки	кадрів.	

Ключовими	 позитивними	 тенденціями	 інноваційного	 розвитку	 освітньої	 діяльності	 вищих	
навчальних	 закладів	 МВС	 України	 слід	 визначити	 такі:	 створення	 сприятливих	 умов	 для	
впровадження	 інновацій	 у	 сферу	 вищої	 юридичної	 освіти;	 поступове	 зростання	 фінансування	
потреб	 наукового	 та	 науково-технічного	 розвитку;	 формування	 потенційних	 передумов	
зростання	 попиту	 на	 інноваційну	 продукцію	 у	 сфері	 вищої	 юридичної	 освіти;	 зростання	
споживчого	 попиту	 суб’єктів	 освітнього	 процесу	 на	 інноваційні	 продукти,	 технології,	 знання;	
збільшення	частки	іноземних	замовлень	українським	науковцям	на	виконання	досліджень,	що	є	
свідченням	наявності	потенціалу	української	фундаментальної	науки.	
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ПЕРЕВАГИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ 
СЛІДСТВА ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ  

У ВІДОМЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Важливе	 значення	 для	 належної	 організації	 слідчої	 діяльності	 в	 умовах	 реформування	
кримінального	процесуального	законодавства	та	системи	органів	досудового	розслідування	має	
рівень	підготовки	фахівців	для	слідчих	підрозділів.	У	такому	контексті	значно	посилюється	роль	
відомчої	освіти	і	науки.	

Переваги	підготовки	майбутнього	слідчого	органів	Національної	поліції	України	у	відомчих	
навчальних	 закладах	 є	 очевидними,	 оскільки	 протягом	 навчання	 він	 залучається	 до	 несення	
служби	 в	 добових	 нарядах,	 охорони	 громадського	 порядку,	 забезпечення	 публічної	 безпеки,	
проходить	навчальну	практику	в	підрозділах	органів	Національної	поліції	України.	

Навчання	у	відомчому	навчальному	закладі	має	чітко	виражену	практичну	спрямованість.	Це	
дає	 змогу	 сформувати	 в	 молодій	 людині	 необхідні	 морально-вольові	 та	 ділові	 якості,	 що	
допомагають	їй	швидше	адаптуватися	до	напруженої	і	відповідальної	роботи	на	посаді	слідчого	
органів	Національної	поліції	України.	

Особлива	 увага	 повинна	 приділятися	 питанням	 формування	 у	 майбутніх	 слідчих	 навичок	
планування	 своєї	 роботи	 з	 розслідування	 кримінальних	 правопорушень,	 юридично	 грамотного	
складання	основних	процесуальних	документів	у	кримінальному	провадженні,	керування	слідчо-
оперативною	 групою	 при	 проведенні	 огляду	 місця	 події,	 забезпечення	 спеціалізації	 з	
розслідування	окремих	видів	кримінальних	правопорушень,	залежно	від	потреб	того	чи	іншого	
слідчого	 підрозділу,	 використання	 новітніх	 методик	 та	 технологій	 під	 час	 розслідування	
кримінальних	правопорушень.	
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Необхідно	 удосконалити	 механізм	 взаємної	 відповідальності	 вищих	 навчальних	 закладів	
системи	 МВС	 України,	 які	 готують	 слідчих,	 і	 відповідних	 слідчих	 підрозділів	 ГУНП	 України	 в	
областях,	передусім	за	рівень	взаємодії,	практичної	підготовки,	проходження	стажування	на	посадах.	

З	метою	забезпечення	підбору	на	навчання	кандидатів,	які	мають	життєвий	досвід,	схильні	
до	 слідчої	 роботи,	 вищим	 навчальним	 закладам	 системи	 МВС	 України	 разом	 із	 кадровими	
апаратами	 ГУНП	 в	 областях	 слід	 активізувати	 профорієнтаційну	 роботу	 серед	 співробітників	
органів	Національної	поліції	України,	які	працюють	на	інших	посадах.	

Як	зацікавлені	суб’єкти	до	цих	процесів	мають	бути	задіяні	й	територіальні	слідчі	підрозділи	
органів	Національної	поліції	України.	Для	підвищення	якості	та	зменшення	вартості	підготовки	
фахівців	 потрібно	 ширше	 впроваджувати	 практику	 переведення	 студентів-відмінників	 другого	
та	третього	курсів,	які	навчаються	у	вищих	навчальних	закладах	системи	МВС	України	за	кошти	
фізичних	та	юридичних	осіб	та	мають	стійку	мотивацію	до	майбутньої	служби	в	якості	слідчого	
органів	Національної	поліції	України,	на	навчання	за	державним	замовленням.	

Крім	того,	необхідно	опрацювати	питання	про	відродження	в	навчальних	закладах	системи	
МВС	України	перепідготовки	фахівців	для	підрозділів	слідства	як	надання	юридичної	освіти	на	
базі	 неюридичної	 за	 кошти	 держави	 у	 скорочений	 термін,	 а	 також	 більш	 ефективно	
використовувати	таку	форму	післядипломної	освіти	як	підвищення	кваліфікації	слідчих.	

З	 метою	 забезпечення	 належного	 рівня	 підготовки	 майбутніх	 слідчих,	 створення	 здорової	
конкуренції	 серед	 відомчих	 вищих	 навчальних	 закладів	 необхідно	 здійснювати	 підготовку	
слідчих	 за	 спеціальністю	 081	 Право	у	 кількох	 вищих	 навчальних	 закладах,	 які	 мають	 найбільш	
високий	 науковий	 та	 педагогічний	 потенціал,	 зв’язки	 з	 практичними	 підрозділами	 (за	
регіональним	 принципом).	 Одним	 із	 таких	 вищих	 навчальних	 закладів	 є	 Харківський	
національний	університет	внутрішніх	справ,	структурним	підрозділом	якого	є	факультет	№	1.	

Факультет	 систематично	 отримує	 завдання	 від	 ГСУ	 Національної	 поліції	 України,	 СУ	 ГУНП	
України	 в	 областях	 щодо	 розробки	 методичних	 та	 практичних	 рекомендацій,	 експертизи	
проектів	 нормативно-правових	 актів,	 надання	 роз’яснень	 стосовно	 спірних	 положень	
законодавчих	та	підзаконних	актів	тощо.	

До	 переваг	 підготовки	 слідчих	 у	 Харківському	 національному	 університеті	 внутрішніх	 справ	
можна	 віднести	 такі,	 як	 якісний	 та	 кількісний	 потенціал	 профільних	 кафедр,	 їх	 значний	 досвід	 з	
підготовки	 слідчих;	 поліцейську	 спеціалізацію	 підготовки	 слідчих	 (оперативно-розшукова	
діяльність,	вогнева	підготовка,	спеціальна	фізична	підготовка)	тощо.	Свідченням	якості	підготовки	
слідчих	у	Харківському	національному	університеті	внутрішніх	справ	є	значна	кількість	випускників,	
які	посідають	високі	посади	у	слідчих	підрозділах	органів	Національної	поліції	України.	

Таким	 чином,	 на	 підставі	 вищевказаного	 з	 упевненістю	 можна	 стверджувати,	 що	 провідна	
роль	 у	 підготовці	 фахівців	 для	 підрозділів	 слідства	 органів	 Національної	 поліції	 України	 має	
відводитися	 саме	 відомчим	 навчальним	 закладам	 системи	 МВС	 України,	 які	 здатні	 найбільш	
професійно	здійснювати	освітню	діяльність	у	зазначеному	напрямі.	
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РОЛЬ НАУКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА В ПІДГОТОВЦІ КАДРІВ  
ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

Підготовка	 кадрів	 для	 Національної	 поліції	 України	 вимагає	 комплексного	 підходу	 з	
визначення	 міждисциплінарних	 зв’язків	 між	 дисциплінами,	 які	 передбачені	 відповідним	
освітньо-кваліфікаційним	 рівнем.	 З	 урахуванням	 цього	 гносеологічним	 завданням,	 яке	 постає	
перед	 юридичною	 наукою,	 є	 встановлення	 правової	 природи	 та	 визначення	 місця	 майнових	 та	
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