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Удосконалення системи 
професійної підготовки персоналу

правоохоронних органів

Існуюча сьогодні система підго-
товки персоналу не завжди відповідає
потребам практичних підрозділів та
вимогам сьогодення щодо підготовки
висококваліфікованих фахівців у сфе-
рі правоохоронної діяльності. Систе-
ма відомчої освіти, попри щорічне
зростання кількості випускників, не
задовольняє повною мірою нагальні
потреби щодо підготовки правоохо-
ронців. У результаті неякісного до-
бору кандидатів на навчання, низької
заробітної платні та неналежного
соціально-правового захисту молодих
фахівців, недоліків навчально-вихов-
ного процесу, а саме: відірваності тео-
ретичних навиків випускників від
практичної діяльності, недостатнього
обсягу практики, відсутності уваги до
молодих спеціалістів, недостатнього
життєвого досвіду самих випускників
відомчих навчальних закладів, при-
зводить до того, що кожен п’ятий із
молодих фахівців зі стажем роботи до

3-х років звільняється з органів вну-
трішніх справ [1, с. 303]. Всі зазначені
вище фактори й обумовлюють необ-
хідність удосконалення системи про-
фесійної підготовки персоналу право-
охоронних органів.

З проголошенням незалежності
України питання професійної підго-
товки кадрів правоохоронних орга-
нів стали предметом розгляду пред-
ставників різних галузей права, серед
яких слід відзначити О. М. Бандурку,
В. С. Венедіктова, І. П. Голосніченка,
М. І. Іншина, М. М. Клемпарсько-
го, Н. П. Матюхіну, О. М. Музичука,
І. М. Шопіну тощо. Проте зважаючи
на наявні недоліки в досліджуваній
сфері, проблема професійної підготов-
ки персоналу правоохоронних органів
не втратила своєї актуальності і
потребує додаткового розгляду.

Метою статті є вдосконалення
професійної підготовки кадрів право-
охоронних органів. Для цього необ-
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хідно вирішити такі завдання: з’ясува-
ти сутність кадрової політики у сфері
правоохоронної діяльності; визначити
основні проблеми в системі професій-
ної підготовки персоналу правоохо-
ронних органів та запропонувати шля-
хи їх подолання.

Насамперед, слід зауважити, що
сутність професійної підготовки пер-
соналу правоохоронних органів мож-
на розкрити через розгляд її завдань
та мети. Так, на думку О. М. Клюєва, в
умовах реформування правоохорон-
них органів важливе значення набу-
вають такі аспекти кадрової полі-
тики: по-перше, підвищення ефектив-
ності та якості діяльності як підроз-
ділів і служб, так і окремих праців-
ників правоохоронних органів з усіх
напрямів; по-друге, вдосконалення
системи управління структурними під-
розділами та правоохоронними орга-
нами в цілому; по-третє, приведення
діяльності правоохоронних органів
України як за змістом, так і за фор-
мою до міжнародних стандартів. Роз-
в’язання цих завдань, за словами вче-
ного, допоможе з найменшими витра-
тами досягти найбільших результатів,
а головне – ефективно використати
людський фактор у боротьбі зі зло-
чинністю, охороні громадського по-
рядку, забезпеченні громадської без-
пеки та захисту прав, свобод і закон-
них інтересів людини і громадянина
[2, с. 67]. М. М. Клемпарський метою
професійної підготовки персоналу
називає формування високопрофесій-
ного кадрового корпусу правоохорон-
них органів, здатного якісно викону-
вати поставлені перед ними завдання,
функції та обов’язки, реалізовувати
надані права, забезпечення стабільно-
сті службово-трудових відносин персо-
налу та оптимальної збалансованості
його чисельності, раціональне вико-
ристання коштів державного бюдже-
ту, що виділяються на таку підготовку
[3, с. 84]. У свою чергу, І. М. Шопіна
відзначає, що мета професійної під-
готовки персоналу правоохоронних

органів формується зовні системи осві-
ти, обумовлена потребами суспіль-
ства та особистості й уявляє собою
«замовлення» на підготовку спеціалі-
стів. До того ж, професійна підготовка
повинна віддзеркалювати не лише
сучасний стан науки, техніки, вироб-
ництва, суспільних відношень, а й
перспективи їх розвитку. Формування
мети професійної підготовки має
починатися з визначення вимог прак-
тичної діяльності та трансформації їх
в педагогічні цілі [4, с. 148]. У цілому,
погоджуючись з наведеним міркуван-
ням, все ж таки ми вважаємо, що це
трактування фактично дублює понят-
тя професійної підготовки.

Наприклад,на переконання В.В.По-
сметного, професійна підготовка – 
це: а) сукупність спеціальних знань,
умінь та навичок, якостей, трудового
досвіду та норм поведінки, які забез-
печують можливість успішної роботи
у певній професії; б) процес оволо-
діння знаннями, вмінням та навичка-
ми, згідно з професійними та кваліфі-
каційними вимогами посад органів,
служб та підрозділів, необхідними для
успішного виконання оперативно-служ-
бових завдань [5, с. 12]. Тобто автор
розглядає це поняття як у статиці,
так і в динаміці. О. В. Басай професій-
ну підготовку розглядає як підготовку
саме до трудової діяльності будь-якої
організаційно-правової форми, а від-
так відносини з професійного навчан-
ня можна розглядати як такі, що по-
в’язані із працевлаштуванням і ство-
рюють умови для набуття трудової
зайнятості безробітних. Крім того,
будучи орієнтованою на подальший
пошук роботи згідно з отриманою
професією, вона створює реальні
шанси на успіх набуття саме ефектив-
ної трудової зайнятості [6, с. 103].
Що стосується безпосередньо право-
охоронних органів, то О. М. Музичук
професійну підготовку визначає як
нормативно врегульований, організо-
ваний, безперервний і цілеспрямова-
ний процес оволодіння спеціальними
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знаннями, вміннями і навичками, не-
обхідними для успішного виконання
покладених на осіб рядового та началь-
ницького складу оперативно-службо-
вих завдань, функцій та обов’язків, а
також реалізації наданих їм прав [7,
с. 129]. Проте це поняття фактично
дублює визначення, наведене в Наста-
нові з організації професійної підго-
товки осіб рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ Украї-
ни [8], затвердженої наказом МВС Ук-
раїни № 693 від 11 липня 2006 року.

Враховуючи зазначені вище визна-
чення, пропонуємо під професійною
підготовкою персоналу правоохорон-
них органів розуміти нормативно за-
кріплений, постійний, організований і
цілеспрямований процес оволодіння
знаннями, спеціальними уміннями та
навичками, необхідними для успішно-
го виконання функціональних обов’яз-
ків згідно з професійними та кваліфі-
каційними вимогами посад, служб та
підрозділів правоохоронних органів.

До змісту професійної підготовки
персоналу в сучасних умовах віднесе-
но: вдосконалення знань і практичних
навичок персоналу для успішного
виконання поставлених завдань у різ-
них умовах при підготовці і веденні
оперативно-службових дій; улагоджен-
ня роботи підрозділів і органів управ-
ління; формування у персоналу висо-
кої морально-психологічної стійкості
та працездатності; формування та
вдосконалення методичних навичок
офіцерів, прапорщиків (мічманів),
сержантів (старшин) в організації і
проведенні заходів щодо навчання (у
тому числі із застосуванням засобів
автоматизації) і виховання персоналу;
організація і проведення заходів під-
готовки персоналу, підрозділів, орга-
нів управління всіх ланок.

При цьому зростання вимог до
професійної підготовки персоналу
вимагає науково-педагогічного визна-
чення структури і змісту спецпред-
метів, що виражається в розподілі
розділів і тем у навчальних програмах

і тематичних планах, у розподілі на-
вчального матеріалу з урахуванням ви-
мог наступності і перспективних зв’яз-
ків, у співвідношенні логіки навчаль-
ного предмета і логіки відповідної
галузі наукового знання [9, с. 23].

Однак результати аналізу реаль-
ного стану професійної підготовки
персоналу правоохоронних органів
свідчать про її недостатню відповід-
ність сучасним вимогам. Зокрема,
наявність певних кризових, дезоргані-
заційних явищ, які останнім часом
виникли у сфері управлінської діяль-
ності, здійснюваної в органах, струк-
турах та підрозділах правоохоронних
органів України, відчутне зниження
службово-трудової дисципліни в цих
органах, однією з причин чого стало
зниження професіоналізму особового
складу. Все це зумовлено: По-перше,
потребою прискорення організації і
забезпечення ефективного функціо-
нування державної служби в системі
правоохоронних органів як професій-
ної діяльності. Це посилюється особ-
ливо сьогодні, коли інтенсивно йде
процес зміни характеру і змісту служ-
бово-трудової діяльності працівників
органів та структур національної пра-
воохоронної системи, поглиблення
професійної спеціалізації відповідної
державної служби. По-друге, актуаль-
ністю утвердження системного, свідомо
організованого забезпечення послі-
довності включення людей у сферу
професіоналізації державної служби у
правоохоронних органах, проходжен-
ня останньою певних етапів індивіду-
альної професіоналізації (відбір, адап-
тація, професійно-кваліфікаційне та
службове просування), що дає змогу
найбільш раціонально використовува-
ти здібності персоналу. По-третє, об’єк-
тивною вимогою глибокого розуміння
того, що людські ресурси, професійно-
кваліфікаційні кадри є одним зі стра-
тегічних ресурсів країни, а їх раціо-
нальне використання відноситься до
найважливіших завдань забезпечення
національної безпеки [10, с. 143].

Удосконалення системи професійної підготовки персоналу...
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Подолання зазначених проблем, за
словами О. Б. Даниленка, стане мож-
ливим за рахунок:

1) перегляду змісту професійної
підготовки персоналу правоохорон-
них органів. Для оптимізації змісту
навчального матеріалу важливе зна-
чення мають: чітке виокремлення
мети навчання, врахування вимог, від-
бір та оптимальна побудова змісту на-
вчального матеріалу, доцільна техно-
логія навчання, зв’язок з практикою,
професійна спрямованість навчальних
предметів і реалізація комплексних
міжпредметних зв’язків;

2) визначення предметного компо-
нента навчальних дисциплін;

3) передбачення раціонального
дозування навчального матеріалу 
для багаторівневого доопрацювання
нової інформації з урахуванням того,
що процес пізнання розвивається не
за лінійним, а за спіральним прин-
ципом;

4) передбачення тісного зв’язку
теорії та практики навчання для фор-
мування професійних навичок і вмінь
персоналу;

5) застосовування навчально-пе-
дагогічної технології у професійній
підготовці персоналу;

6) використання інформаційних
методів навчання для надання пер-
соналу відомостей теоретичного ха-
рактеру;

7) вибору методів навчання для
організації професійної підготовки
персоналу з урахуванням особливо-
стей змісту навчального матеріалу;

8) використання пошукових (еври-
стичних) методів навчання для фор-
мування та розвитку вмінь і навичок
конкретної продуктивної діяльності 
у нетипових, непередбачуваних си-
туаціях тощо [11].

Система професійної підготовки
персоналу правоохоронних органів,
на думку А. А. Стародубцева, повинна
мати такі основні складові:

1. Організаційна робота: чітке пла-
нування навчання, а саме – складання

навчально-методичного плану підви-
щення кваліфікації співробітників за
погодженням з відповідними струк-
турними підрозділами.

2. Навчально-методичне забезпе-
чення підвищення кваліфікації: наяв-
ність професійних програм, методич-
них рекомендацій до них, наукових
посібників, інформаційно-довідкових
та інших навчально-методичних мате-
ріалів; вибір активних форм навчання,
його індивідуалізація.

3. Добір викладачів і робота з
ними.

4. Матеріально-технічне забезпе-
чення: важливе значення для успішно-
го навчального процесу, особливо для
професіоналів, має стан матеріальної
і навчально-технічної бази. Без на-
лежної бази як матеріальної, так і на-
вчально-технічної розмова про ефек-
тивність навчального процесу не має
сенсу підготовка, перепідготовка, під-
вищення кваліфікації, стажування, на-
вчання в ад’юнктурі та докторантурі
[12, с. 708–709].

На переконання В. В. Дерев’янка,
для удосконалення системи професій-
ної підготовки персоналу правоохо-
ронних органів необхідне:

а) навчання працівників умілому
виконанню службових обов’язків;

б) забезпечення постійної готов-
ності до виконання повсякденних
службових завдань;

в) формування у працівників висо-
ких моральних якостей, почуття осо-
бистої відповідальності за виконання
посадових обов’язків;

г) удосконалення навиків керівно-
го складу у навчанні підлеглих щодо
впровадження в практику діяльності
досягнень науки і техніки, передових
форм та методів роботи, основ науко-
вої організації управління [13, с. 219].

На нашу думку, поряд із зазначе-
ними напрямами удосконалення сис-
теми професійної підготовки персоналу
правоохоронних органів слід:

1) залучити персонал до семіна-
рів та конференцій, які проводяться
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слідчо-оперативними працівниками зі
стажем роботи у правоохоронній
сфері не менш як 7 років;

2) постійна ротація особового скла-
ду в межах певного відомства (не
менше як 1 раз на 3 роки);

3) проводити соціально-психоло-
гічні тренінги з особовим складом;

4) систематизувати методичні реко-
мендації чи концепції щодо професій-
ної підготовки персоналу в межах
кожного правоохоронного органу;

5) удосконалювати навчальні пла-
ни, робочі та тематичні програми з
професійної підготовки персоналу;

6) підвищувати рівні фінансування
навчально-методичної роботи;

7) проводити опитування особо-
вого складу із врахуванням його 
побажань щодо професійної підго-
товки;

8) забезпечувати належний рівень
обміну досвідом працівниками право-
охоронних органів.

Удосконалення системи професійної підготовки персоналу...
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Юсупов В. А. Удосконалення системи професійної підготовки персоналу пра-
воохоронних органів

У статті розкрито сутність кадрової політики у сфері правоохоронної діяль-
ності, визначено основні проблеми в системі професійної підготовки персоналу
правоохоронних органів та запропоновано шляхи їх подолання.

Ключові слова: професійна підготовка, персонал, кадрова політика, правоохо-
ронні органи, вдосконалення.

Юсупов В. А. Усовершенствование системы профессиональной подготовки
персонала правоохранительных органов

В статье раскрыта сущность кадровой политики в сфере правоохранительной
деятельности, определены основные проблемы в системе профессиональной под-
готовки персонала правоохранительных органов и предложены пути их преодоления.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, персонал, кадровая полити-
ка, правоохранительные органы, усовершенствование.

Yusupov V. Improvement of the system of professional courses for personnel of law
enforcement authorities

In the article shows the personnel policy in the area of law enforcement, the main
problems in the teaching of law enforcement personnel and the ways to overcome them
are were investigated.

Key words: training, personnel, personnel policy, law enforcement agencies, impro-
vement.


