
м. Харків, 21-22 червня 2019 р. │ 77 
 
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ 

 
 
 

Матвієнко Є.І., Кир’янова В.О. 
курсанти, 

Науковий керівник: Логвиненко М.Л. 
викладач, 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 
 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 
ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

 
З 2015 року, ось вже протягом майже чотирьох років, ми реформуємо 

та удосконалюємо Органи національної поліції України (далі – ОНП), як 
шляхом внутрішніх змін, так і змін, що насамперед, полягають у 
міжнародному досвіді, який є дуже важливим для подальшого розвитку 
та перспектив поліцейської системи та загалом професійного відбору та 
призначення майбутніх поліцейських на посади до ОНП, а тому дана 
тема є актуальною на даному етапі розвитку нашої країни. У даній роботі 
визначено основні проблеми та шляхи їх вирішення у системі 
професійного відбору майбутніх поліцейських, що насамперед 
полягають у інноваційних підходах та процесах вдосконалення існуючих 
систем навчання в вищих навчальних закладах МВС та перехід на більш 
сучасну та практичну європейську систему. Метою роботи є визначення 
основних проблем розвитку системи, професійного відбору майбутніх 
поліцейських та основних напрямків впровадження інноваційних 
підходів для вдосконалення підготовленості майбутніх правоохоронців. 

Особливу увагу слід приділити насамперед вступним, а також 
випускним іспитам з фізичної та спеціальної підготовленості 
правоохоронців. Проблема професійного відбору молодих майбутніх 
поліцейських, які вступають до ВНЗ МВС України в широкому плані на 
цей час ще практично не вивчалася, а методика її дослідження потребує 
коригування з урахуванням вимог сьогодення, загальної фізичної 
підготовленості правоохоронців, стану їх здоров’я, залежить процес 
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засвоєння ними бойових прийомів єдиноборств, який в більшості випадків 
вирішує долю заходів по припиненню протиправних посягань [1]. 

Як відомо, на сьогодні нормативи зі спеціальної фізичної підготовки 
дещо ускладнились для дівчат та жінок, які планують вступати до вищих 
навчальних закладів зі специфічними умовами, вони стали однаковими як 
для чоловіків так і для жінок. Таке нововведення, на нашу думку, 
викликано потребою більш якісної підготовки, адже на сучасному етапі 
основною проблемою в системі поліції є недостатній рівень фізичної 
підготовленості, тому що вимоги достатнього рівня фізичної 
підготовленості до прийнятих на службу майбутніх правоохоронців в 
період початкової підготовки та при виконанні є одним з важливіших 
факторів для поліцейського, щоб в подальшому при боротьбі зі 
злочинністю, бути підготовленим до негативним активним діям, 
злочинним намірам та опору з боку осіб що скоюють злочин або вже 
скоїли злочин. Нагальною проблемою, що існує на даний час є те, що 
кандидати на посаду поліцейського в більшості випадків не можуть 
скласти базові нормативи з фізичної підготовки тому під час навчання вони 
не покращують свої навички а намагаються довести свої фізичні здібності 
до рівня вступних іспитів. Тому, на нашу думку важливо приймати на 
службу кандидатів, які фізично та психологічно відповідають стандартам. 
Після таких змін, кількість майбутніх кадрів для місцевих органів поліції 
зменшиться але рівень підготовки та професійності збільшиться [2]. 

Також найбільш важливим у професійному відборі майбутніх 
поліцейських є їх теоретична підготовленість при вступі до ВНЗ, або 
безпосередньо призначення на посаду до Органу національної поліції. 
Адже без теоретичних навичок у даній сфері, без професіональності, 
знання законів та нормативно-правових актів законодавства України, 
неможливо бути фахівцем у даній надскладній справі.  

На сьогодні процес відбору, направлення та зарахування кандидатів на 
навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, 
які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ 
України, поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії 
України, здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства, 
нормативних актів Міністерства освіти і науки України, Міністерства 
внутрішніх справ України та в цілому дозволяє сформувати якісний 
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склад абітурієнтів, які в майбутньому буду здатні на високому рівні 
виконувати професійні обов’язки у сфері захисту прав і свобод громадян, 
забезпечення публічної безпеки та протидії злочинності. Водночас слід 
звернути увагу на певні правові та організаційні прогалини в процесі 
відбору кандидатів на навчання до зазначених закладів вищої освіти у 
2018 році, насамперед на відсутність процедури відбору кандидатів на 
підставі їх особистих якостей. Розглянемо їх.  

1. У статті 51 Закону України «Про Національну поліцію» зазначено, 
що під час відбору та просування по службі поліцейських має бути 
забезпечене об’єктивне оцінювання їх професійного рівня й особистих 
якостей [3]. 

2. Під час проведення вступної кампанії попередніх років питання 
вивчення особистих якостей кандидата певною мірою вирішувалося шляхом 
творчого конкурсу. Однак у 2018 році цей конкурс для спеціальностей 
«Право» та «Кібербезпека» було відмінено відповідно до додатку 4 до Умов 
прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, 
затверджених наказом МОН України від 13.10.2017 № 1378 [4]. 

І.Є. Руколайніна та О.О. Леміш зауважують, що складниками 
професійної підготовки є професійне виховання, тобто комплекс заходів, 
що спрямований на формування професійних інтересів особистості, і 
професійна діагностика – важливий елемент профорієнтаційної роботи, 
який включає в себе вивчення якостей, здібностей та інтересів 
особистості, що в подальшому впливає на вибір нею професії та 
освоєння певного виду діяльності [5, с. 106].  

В.А. Ліпницький аналізує проблеми підготовки поліцейських в умовах 
реформування МВС, серед яких визначає такі: 1) передчасний та 
неякісний відбір кандидатів на вакантні посади в підрозділах патрульної 
служби МВС України; 2) непрозорість застосування системи відбору 
кадрів на службу до реформованих підрозділів Органи національної 
поліції; 3) у тексті закону та інших нормативно-правових актів 
законодавцем не роз’яснено, в чому полягає і в яких діях повинно 
проявлятися «партнерство» поліції і населення; 4) соціальна і правова 
незахищеність працівників поліції; 5) Законом визначені основні 
повноваження та завдання поліції (п. 9 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про 
Національну поліцію») [6, с. 36-37]. 
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Таким чином, для реалізації мети працівник підрозділу Національно 
поліції за рівнем підготовленості має відповідати таким вимогам: 1) бути 
психічно стійким до зовнішніх проявів небезпеки; 2) вміти оперативно 
аналізувати обстановку, стан і поведінку правопорушників; 3) в рамках 
законодавства використовувати різноманітні тактичні прийоми, засоби 
індивідуального та фізичного впливу; 4) при цьому намагатися одночасно 
своїми діями не викликати негативні емоції з боку навколишніх громадян, 
та найголовніше бути якісно фізично підготовленим. 

Також найбільш важливим у професійному відборі майбутніх 
поліцейських є їх теоретична підготовленість при вступі до ВНЗ, або 
безпосередньо призначення на посаду до Органу національної поліції. 
Адже без теоретичних навичок у даній сфері, без професіональності, 
знання законів та нормативно-правових актів законодавства України, 
неможливо бути фахівцем у даній надскладній справі. Вважаємо 
доцільним, внести зміни до існуючої системи МВС, шляхом переходу на 
більш сучасну та практичну європейську систему.  
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