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ОБҐРУНТУВАННЯ ЗНАЧЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ НАУКИ 
ДЛЯ МАЙБУТНІХ КАДРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

На	 сучасному	 етапі	 розвитку	 України	 в	 якості	 правової,	 демократичної,	 Європейської	
держави	 вагомого	 значення	 набуває	 процес	 поглибленого	 реформування	 всіх	 галузей	
правовідносин,	 загалом	 правовідносин	 в	 частині	 формування	 та	 безпосередньої	 роботи	
кадрового	 забезпечення	 органів,	 покликаних	 здійснювати	 захист	 прав	 та	 інтересів	 держави	 й	
населення	–	правоохоронних	органів	України.		

Усвідомлюючи	 необхідність	 докорінного	 змінення	 самої	 системи	 правоохоронних	 органів	
України,	 Верховна	 Рада	 України	 прийняла	 Закон	 України	 «Про	 Національну	 поліцію»	 від	
02.07.2015	 (далі	 –	 ЗУ	 «Про	 Національну	 поліцію»)	 та	 ряд	 інших	 спеціальних	 нормативно-
правових	 актів.	 Саме	 цим	 Законом	 було	 покладено	 початок	 діяльності	 нової	 правоохоронної	
системи	України	–	Національної	поліції.	Таким	чином	виникла	необхідність	застосування	не	лише	
практичних	 дій	 направлених	 на	 реформування	 вже	 існуючої	 системи	 правоохоронних	 органів	
України	 та	 зміну	 безпосередньо	 кадрового	 складу	 цієї	 системи,	 а	 й	 реформування	 процесу	
підготовки	молодих	кадрів,	гідних	виконувати	покладені	на	них	функції	та	завдання.	Так,	можна	
погодитись	із	твердженням	А.	В.	Андрєєва,	що	успішний	розвиток	Національної	поліції	України,	як	
нової	правоохоронної	інституції,	безпосередньо	пов’язаний	із	новим	баченням	системи	підготовки	
поліцейських	та	розробкою	нових	стандартів	якості	підготовки	кадрів	для	задоволення	її	потреб	
[4,	 с.	100].	 Метою	 цієї	 роботи	 є	 виявлення	 певних	 освітніх	 аспектів	 підготовки	 кадрів	 для	
Національної	поліції	України.	На	сьогодні	це	питання	є	досить	проблемним	та	таким,	що	потребує	
детального	 вивчення	 та	 дослідження.	 В	 межах	 цієї	 роботи	 пропонуємо	 розглянути	 роль	 та	
значення	цивільно-правової	науки	в	процесі	підготовки	кадрів	для	Національної	поліції	України.	
Так,	 основний	 упор	 при	 підготовці	 курсантів	 вищих	 навчальних	 закладів	 системи	 Міністерства	
внутрішніх	 справ	 України	 робиться	 на	 спеціальні	 галузі	 науки	 такі	 як	 кримінальне	 право,	
кримінальний	 процес,	 адміністративне	 право	 та	 ін.	 Такий	 стан	 справ	 є	 зрозумілим	 та	
пояснюється	необхідністю	наявності	поглиблених	знань	та	навиків	у	майбутнього	складу	органів	
Національної	 поліції	 України	 саме	 в	 тій	 сфері	 суспільних	 відносин,	 з	 якою	 їм	 доведеться	
працювати.	Однак	при	цьому,	на	наш	погляд,	недопустимим	є	недооцінення	ролі	саме	цивільно-
правової	науки	в	частині	формування	знань	майбутніх	працівників	правоохоронних	органів.		

Так,	під	час	здійснення	своєї	діяльності	працівники	Національної	поліції	нерідко	виступають	
учасниками	цивільно-правових	відносин.	Так,	відповідно	до	ст.	2	ЗУ	«Про	Національну	поліцію»,	
завданням	 поліції	 є	 надання	 поліцейських	 послуг	 у	 сферах:	 забезпечення	 публічної	 безпеки	 і	
порядку;	 охорони	 прав	 і	 свобод	 людини,	 а	 також	 інтересів	 суспільства	 і	 держави;	 протидії	
злочинності;	надання	в	межах,	визначених	законом,	послуг	з	допомоги	особам,	які	з	особистих,	
економічних,	 соціальних	 причин	 або	 внаслідок	 надзвичайних	 ситуацій	 потребують	 такої	
допомоги	 [2].	 Не	 дивлячись	 на	 те,	 що	 органи	 Національної	 поліції	 є	 безумовно	 суб’єктами	
публічного	 права,	 на	 практиці	 й	 на	 законодавчому	 рівні	 виникають	 моменти,	 коли	 діяльність	
органів	 внутрішніх	 справ	 носить	 приватно-правовий	 характер.	 Так	 можна	 погодитися	 з	
твердженням	 Р.Б.	 Шишки,	 який	 зазначає,	 що	 питання	 значення	 цивільного	 права	 для	 органів	
внутрішніх	справ	одночасно	є	складним	та	простим	питанням.	Його	складність	полягає	в	тому,	
що	 діяльність	 органів	 внутрішніх	 справ	 проходить	 в	 сфері	 публічного	 права,	 більш	 того	 в	
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адміністративному	 і	 кримінальному	 провадженні,	 специфічній	 профілактичній	 та	 розшуковій	
діяльності.	 В	 той	 же	 час	 така	 юрисдикційна	 діяльність	 часто	 стикається	 з	 необхідністю	
вирішення	низки	питань	приватноправового	характеру	[5,	с.	36].		

Так	 відносини,	 що	 виникають	 під	 час	 здійснення	 органами	 Національної	 поліції	 своєї	
діяльності	 можуть	 носити	 майновий	 характер	 –	 з	 одного	 боку	 стосовно	 питань	 власності	
закріпленого	за	ними	майна,	з	 іншого	стосовно	питань	нанесення	майнової	шкоди	громадянам	
під	час	безпосереднього	здійснення	співробітниками	своєї	діяльності,	або	самому	співробітнику.	
Іноді	співробітники	правоохоронних	органів	України	під	час	виконання	своїх	обов’язків	стають	
учасниками	 особистих	 немайнових	 відносин,	 як-то	 ділова	 репутація,	 честь	 та	 гідність	
співробітника,	 або	 ціла	 низка	 особистих	 немайнових	 прав	 громадян,	 які	 тим	 чи	 іншим	 чином	
було	 порушено.	 Крім	 того	 співробітники	 кадрів	 Національної	 поліції	 України	 можуть	 бути	
учасниками	 чи	 стороною	 в	 цивільному	 процесі.	 Вище	 було	 перелічено	 лише	 певну	 частку	
приватноправових	відносин,	що	виникають	між	правоохоронцями	та	іншими	учасниками.	Таким	
чином,	 необхідність	 наявності	 досить	 глибоких	 та	 впевнених	 знань	 у	 майбутніх	 працівників	
Національної	 поліції	 України	 в	 галузі	 правового	 регулювання	 приватноправових	 відносин	 є	
очевидним.	 Враховуючи	 основну	 мету	 діяльності	 Вищих	 навчальних	 закладів	 системи	 МВС	
України,	 зазначену	 в	 Положенні	 про	 вищі	 навчальні	 заклади	 МВС	 −	 забезпечення	 умов,	
Положення	 про	 вищі	 навчальні	 заклади	 МВС	 необхідних	 для	 отримання	 особою	 вищої	 освіти,	
підготовка	фахівців	для	органів	і	підрозділів	МВС,	інших	органів	виконавчої	влади,	підприємств,	
установ	та	організацій	України	[3],	зазначимо,	що	питання	надання	майбутнім	правоохоронцям	
високого	 рівня	 знань	 в	 галузі	 не	 лише	 спеціальних	 наук,	 що	 безпосередньо	 стосуються	 їх	
діяльності,	а	й	науки,	що	охоплює	приватноправові	відносини,	які	виникають	за	їх	участю	є	вкрай	
важливим.	 На	 сьогодні	 такі	 знання	 надаються.	 Вищими	 навчальними	 закладами	 системи	 МВД,	
створені	відповідні	кафедри	та	наукові	гуртки,	випускається	ряд	відповідної	літератури,	однак	на	
нашу	думку	питання	вдосконалення	системи	викладання	цивільно-правових	дисциплін	майбутнім	
кадрам	Національної	поліції	потребує	відповідної	уваги	та	детального	вивчення	і	дослідження	з	
метою	подальшого	вдосконалення	цього	процесу	та	досягнення	поставлених	завдань.		
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