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правничої	 професії».	 Цим	 проектом	 закону	 зокрема	 передбачається	 надання	 права	 надавити	
вищу	 юридичну	 освіту	 тільки	 ВНЗ	 МОН	 України	 та	 приватним	 ВНЗ,	 а	 також	 пропонується	
відносити	до	роботи	в	галузі	права	дуже	обмежене	коло	посад	–	в	системі	МВС	України	до	таких	
посад	 можна	 віднести	 тільки	 начальника	 юридичного	 департаменту	 та	 його	 заступника.	 Цим	
законом	слідчі	взагалі	не	віднесені	до	правників	(юристів).	Прийняття	цього	закону	призведе	не	
тільки	до	знищення	системи	підготовки	правознавців	у	ВНЗ	зі	специфічними	умовами,	але	й	до	
того,	що	особи	із	здобутою	вищою	юридичною	освітою	не	будуть	приходити	на	службу	до	МВС,	
СБУ,	 ЗСУ	 та	 інших	 силових	 структур	 через	 безперспективність	 фахового	 росту	 за	 межами	
відповідної	системи.	Будь-який	слідчий	думає	про	те,	що	після	завершення	кар’єри	в	поліції	він	
може	 працювати	 в	 інших	 професіях	 за	 фахом	 права.	 З	 прийняттям	 цього	 закону	 –	 ні.	 Адже	 яка	
амбітна	 молода	 людина	 вибере	 посади	 в	 поліції,	 якщо	 її	 диплом	 по	 суті	 буде	 «похоронено»?	
Цікавим	 є	 питання	 до	 авторів	 закону,	 а	 яким	 чином	 буде	 набирати	 фахівців-правознавців	 СБУ,	
адже	Академія	СБ	України	теж	готує	правознавців	для	своєї	системи,	теж	будуть	набирати	з	числа	
цивільних	осіб	і	проводити	перепідготовку	6-12	місяців?	

Тому,	на	нашу	думку	будь-яка	спроба	ліквідації	системи	ВНЗ	МВС	України,	позбавити	її	право	
готувати	 фахівців	 для	 системи	 органів	 поліції	 має	 розглядатися	 антидержавницькою	 позицією	
або	 як	 бажання	 понизити	 рівень	 фаховості	 поліцейських	 для	 створення	 умов	 уникати	
відповідальності	(криміналізації	країни).	
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Сьогодні	 Україна	 переживає	 непрості	 часи.	 Криза	 має	 місце	 майже	 в	 усіх	 галузях	
життєдіяльності	 держави:	 політика,	 економіка,	 духовність.	 В	 умовах	 сьогодення	 неабиякого	
значення	 набуває	 якість	 політичного	 та	 національно-патріотичного	 виховання,	 високий	 рівень	
яких	 допоможе	 запобігти	 подальших	 конфліктів	 та	 повторення	 кровопролиття.	 Жахливі	 події	
останнього	часу	на	території	України	вимагають	від	нас	визнання	необхідності	оновлення	змісту	
сучасного	політичного	та	національно-патріотичного	виховання.	

З	одного	боку,	саме	російська	агресія	викликала	хвилю	патріотизму	в	країні,	дала	можливість	
усвідомити,	 що	 «ми-українці»,	 незалежно	 від	 того	 в	 якій	 частині	 нашої	 держави	 хто	 б	 де	 не	
мешкав,	з	іншого	–	виявився	брак	особистої	мотивації	щодо	належного	виконання	службових	та	
громадянських	обов’язків	серед	осіб,	що	входять	до	складу	силових	структур.		

На	 рівні	 суспільної	 свідомості	 під	 патріотизмом	 розуміється	 національна	 і	 державна	 ідея	
єдності	і	неповторності	даного	народу,	яка	формується	на	основі	традицій,	стереотипів,	традицій,	
історії	 і	 культури	 кожної	 конкретної	 нації.	 На	 рівні	 індивідуальної	 свідомості	 патріотизм	
розглядається	як	любов	до	Батьківщини,	гордість	за	свою	країну,	прагнення	дізнатися,	зрозуміти	
і	поліпшити	її.	Значимість	патріотизму	як	складової	частини	розвитку	особистости	підкреслював	
український	історик	та	дипломат		

В.	 Липинський:	 «Бути	 патріотом	 –	 це	 значить	 бажати	 всіма	 силами	 своєї	 душі	 створення	
людського,	державного	і	політичного	співжиття	людей,	що	житимуть	на	Українській	землі,	а	не	
мріяти	про	втоплення	у	Дніпрі	більшості	своїх	же	власних	земляків.	Бути	патріотом	–	це	значить	
шукати	задоволення	не	в	тім,	«щоб	бути	українцем»,	а	в	тім,	щоб	було	честю	носити	ім’я	українця.	
Бути	 патріотом	 –	 це	 значить	 вимагати	 гарних	 і	 добрих	 учинків	 від	 себе,	 як	 від	 українця,	 а	 не	
ненавидіти	 інших	 тому,	 що	 вони	 «не	 українці».	 Врешті,	 бути	 патріотом,	 це	 значить,	 будучи	
українцем,	виховувати	в	собі	громадські,	політичні,	державотворчі	прикмети…»	[1].	
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Мета	патріотичного	виховання	конкретизується	через	систему	таких	виховних	завдань:	
–	утвердження	 в	 свідомості	 і	 почуттях	 особистості	 патріотичних	 цінностей,	 переконань	 і	

поваги	до	культурного	та	історичного	минулого	України;	
–	виховання	поваги	до	Конституції	України,	Законів	України,	державної	символіки;	
–	підвищення	престижу	військової	служби,	а	звідси	–	культивування	ставлення	до	солдата	як	

до	захисника	вітчизни,	героя;	
–	усвідомлення	 взаємозв’язку	 між	 індивідуальною	 свободою,	 правами	 людини	 та	 її	

патріотичною	відповідальністю;	
–	сприяння	набуттю	дітьми	та	молоддю	патріотичного	досвіду	на	основі	готовності	до	участі	

в	процесах	державотворення,	уміння	визначати	форми	та	способи	своєї	участі	в	життєдіяльності	
громадянського	 суспільства,	 спілкуватися	 з	 соціальними	 інститутами,	 органами	 влади,	
спроможності	 дотримуватись	 законів	 та	 захищати	 права	 людини,	 готовності	 взяти	 на	 себе	
відповідальність,	здатності	розв’язувати	конфлікти	відповідно	до	демократичних	принципів;	

–	формування	толерантного	ставлення	до	інших	народів,	культур	і	традицій;	
–	утвердження	гуманістичної	моральності	як	базової	основи	громадянського	суспільства;	
–	культивування	 кращих	 рис	 української	 ментальності	 –	працелюбності,	 свободи,	

справедливості,	доброти,	чесності,	бережного	ставлення	до	природи;	
–	формування	мовленнєвої	культури;	
–	спонукання	 зростаючої	 особистості	 до	 активної	 протидії	 українофобству,	 аморальності,	

сепаратизму,	шовінізму,	фашизму	[2].	
Таким	 чином,	 головна	 мета	 патріотичного	 виховання	 –	 відродження	 в	 українському	

суспільстві	громадянськості	 і	патріотизму	як	найважливіших	духовно-моральних	та	соціальних	
цінностей,	 формування	 і	 розвиток	 підростаючого	 покоління,	 що	 володіє	 найважливішими	
активними	соціально	значущими	якостями,	здатного	проявити	їх	у	творчому	процесі	в	інтересах	
нашого	суспільства,	у	зміцненні	і	вдосконаленні	його	основ,	у	тому	числі	і	в	тих	видах	діяльності,	
які	пов’язані	із	забезпеченням	його	стабільності	і	безпеки.	Саме	тому,	патріотичне	виховання	має	
виступати	як	невід’ємна	складова	системи	забезпечення	національної	безпеки	України	[3]	

У	 сучасному	 українському	 суспільстві	 органи	 Національної	 поліції	 функціонують	 у	 режимі	
безперервних	 змін,	 реформ	 і	 трансформацій.	 Ці	 зміни,	 а	 також	 динамічний,	 прискорений	
характер	всіх	соціальних	процесів	висувають	нові	вимоги	до	співробітника	національної	поліції.	
Йому	сьогодні	потрібно	частіше	діяти	самостійно,	бути	патріотично	вихованим,	вміти	знаходити	
потрібне	 рішення	 в	 різних	 ситуаціях,	 бути	 готовим	 до	 безперервних	 змін	 (інновацій).	 Все	 це	
потрібно	здійснювати	у	встановлених	законом	рамках.		

Із	 загальної	 мети	 патріотичного	 виховання	 випливають	 такі	 завдання,	 виконання	 яких	
сприяло	 б	 зростанню	 дієздатності	 співробітників	 Національної	 поліції,	 значного	 підвищення	
рівня	їх	соціальної	активності,	патріотизму	і	готовності	до	служіння	Батьківщині:	

–	формування	 у	 співробітників	 вірності	 своїй	 країні	 –	 Україні,	 Присязі	 співробітника	
Національної	поліції	України	і	професійному	обов’язку	;	

–	виховання	 співробітників	 в	 дусі	 неухильного	 дотримання	 Конституції	 України,	 законів	
України,	 наказів	 і	 розпоряджень	 Міністра	 внутрішніх	 справ	 України,	 вимог	 і	 норм	
професіональної	етики	співробітника	Національної	поліції;	

–	зміцнення	авторитету	Національної	поліції	серед	населення	і	підвищення	престижу	служби	
на	 основі	 ефективного	 виконання	 оперативно–	службових	 завдань	 при	 строгому	 дотриманні	
прав	людини	і	громадянина,	норм	службової	дисципліни,	законності	та	професійної	етики;	

–	вироблення	 і	 розвиток	 у	 співробітників	 комплексу	 морально-психологічних	 якостей	
патріота,	громадянина	і	професіонала	служби	в	органах	Національної	поліції	України,	

–	культури	поведінки	в	поєднанні	з	високим	рівнем	правової	свідомості;	
–	підтримання	на	високому	рівні	згуртованості	службових	колективів,	
–	морально-психологічної	готовності	співробітників	до	виконання	завдань	по	забезпечечню	

безпеки	 особистості,	 суспільства	 і	 держави,	 захисту	 прав	 і	 свобод	 людини	 і	 громадянина	 від	
злочинних	та	інших	протиправних	посягань;	

–	формування	у	співробітників	прагнення	опановувати	професійними	знаннями,	навичками	і	
вміннями,	 вдосконалювати	 професійну	 майстерність,	 знати	 і	 містити	 в	 готовності	 до	
застосування	табельну	зброю	і	спеціальну	техніку;	

–	розвиток	практичних	навичок	і	умінь	спілкування	з	громадянами	при	виконанні	службових	
обов’язків	та	поза	службою.	
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Якісне	 виконання	 органами	 Національної	 поліції	 завдань,	 що	 стоять	 перед	 ними,	
удосконалення	 оперативно-службової	 діяльності	 безпосередньо	 залежать	 від	 формування	 у	
працівників	 не	 тільки	 високих	 професійних	 якостей,	 зміцнення	 дисципліни	 у	 службових	
колективах,	а	й	від	стану	загального	рівня	культури.	Безсумнівно,	це	вимагає	вжиття	додаткових	
заходів	 виховної	 роботи	 з	 особовим	 складом,	 визначення	 пріоритетів	 в	 системі	 морально-
естетичного	виховання	особового	складу,	у	налагодженні	ефективної	культурно-масової	роботи.		

Особлива	роль	і	відповідальність	за	виховання	особового	складу	органів	Національної	поліції	
України	 відводиться	 освітнім	 установам	 МВС	 України.	 Саме	 в	 них	 відбувається	 формування	
професійно-моральних	якостей	особистості	працівника	поліції.	

У	 самій	 структурі	 діяльності	 органів	 поліції	 закладені	 умови	 для	 формування	 патріотизму:	
традиції	та	ритуали,	які	існують	у	співробітників,	прийняття	присяги,	вручення	звань,	атрибутика.	

На	 нашу	 думку,	 задля	 виконання	 вищевказаних	 завдань	 насамперед	 потрібна	
цілеспрямована	 політика	 держави	 у	 напряму	 національно-патріотичного	 виховання	 громадян,	
прийняття	 єдиної	 Концепції	 патріотичного	 виховання	 громадян	 України	 та	 програми	
Патріотичного	виховання	співробітників	Національної	поліції	України.	
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Однією	 з	 центральних	 вимог	 Європейського	 Союзу	 є	 обов’язкове	 та	 кардинальне	
реформування	 правоохоронних	 органів	 нашої	 держави.	 Тому	 гострої	 необхідності	 набуває	
потреба	 не	 тільки	 змінити,	 але	 й	 повністю	 оновити	 систему	 правоохоронних	 органів	 шляхом	
трансформації	до	європейських	стандартів.		

Реформування	системи	МВС	України	обумовило	значні	зміни	у	системі	підготовки	кадрів	для	
правоохоронних	органів	у	навчальних	закладах,	впровадження	міжнародного	досвіду	підготовки	
кадрів	 у	 діяльність	 навчальних	 закладів,	 психологічного	 супроводження	 працівників	
правоохоронних	органів,	які	спрямовані	на	наближення	навчання	до	сучасних	потреб	практики,	
забезпечення	успішної	адаптації	випускників	до	реалій	сьогодення.		

Вбачається,	 що	 забезпечення	 та	 підтримання	 високого	 рівня	 кваліфікації	 та	 професійної	
компетентності	працівником	поліції	є	однією	з	умов	ефективного	провадження	його	діяльності.	
Для	 виявлення	 відповідного	 рівня,	 необхідне	 проведення	 оцінки	 професійної	 діяльності	
працівника	поліції	відповідно	до	спеціально	розроблених	критеріїв.	

В	 Концепції	 «100	 днів	 якості	 Національної	 поліції	 України»	 критеріями	 оцінювання	 роботи	
Національної	 поліції	 були	 визначені:	 динаміка	 довіри	 населення	 до	 територіальних	 управлінь	
Національної	поліції;	оцінка	громадянами	почуття	власної	безпеки	в	районі	проживання;	оцінка	
рівня	корупції	у	підрозділах	поліції;	рівень	задоволеності	потерпілих	і	свідків	злочинів	роботою	
поліції	 при	 їх	 виклику	 і	 первинному	 контакті	 на	 місці	 події;	 оцінка	 оперативності	 реагування	
поліції	на	повідомлення	про	злочини,	ефективності	роботи	з	протидії	злочинності	[1].	
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