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ВСТУПНЕ СЛОВО 

Чернєй Володимир Васильович, доктор 
юридичних наук, професор, ректор 
Національної академії внутрішніх справ 

Шановні учасники конференції! 

На сучасному етапі державотворення в контексті 
реформування правоохоронної системи України є актуальною 
необхідність розроблення оптимальної моделі підготовки 
кваліфікованих кадрів для новоствореної Національної поліції 
та інших центральних органів виконавчої влади, пов’язаних зі 
сферою повноважень Міністерства внутрішніх справ України. 

Концепція реформування відомчої освіти передбачає її 
поступовий перехід на триступеневу модель. На сьогодні це 
найприйнятніша схема навчання, підвищення кваліфікації та 
перепідготовки персоналу, про що свідчить її поширеність у 
країнах Європейського Союзу. З огляду на євроінтеграційні 
прагнення України, це має вирішальне значення.  

Отримання поліцейським юридичної освіти, наявність 
відповідного диплома й набуття необхідного рівня кваліфікації є 
надійною передумовою гідного служіння закону за підтримки 
держави, яка надає певні гарантії соціального захисту під час 
вступу осіб до вищих навчальних закладів зі специфічними 
умовами навчання, а також виходу на пенсію або в разі 
звільнення з Міністерства внутрішніх справ чи поліції з інших 
поважних причин. 

Актуальними завданнями перехідного етапу реформування 
системи відомчої освіти слід вважати: 

– підвищення професійного рівня науково-педагогічного 
складу. Під час заміщення посад науково-педагогічних 
працівників необхідно враховувати стаж практичної роботи в 
підрозділах відповідної спеціалізації, наявність педагогічного 
досвіду, а також участь у програмах підвищення кваліфікації, 
зокрема за кордоном;  
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– осучаснення форм організації навчального процесу та 
проведення занять різного виду. За набутками світового досвіду, 
навчальний процес важливо організувати за так званим 
човниковим методом. Ідеться про почергове перебування слухача в 
навчальному закладі та практичному підрозділі, що сприятиме 
адаптації процесу підготовки до потреб практичної діяльності;  

– активне застосування сучасних комунікаційних 
можливостей. Більшість кафедр, крім лекційних, використовують 
матеріали до семінарських і практичних занять, тести для 
самопідготовки та контролю знань, варіанти управлінських 
рішень у різних ситуаціях (зокрема, нині в Національній 
академії внутрішніх справ розроблено для транслювання понад 
800 відеолекцій); 

– посилення практичної складової фахової підготовки 
шляхом зменшення кількості загальноосвітніх дисциплін з 
одночасним збільшенням кількості навчальних годин для 
вивчення спеціальних дисциплін (у формі цільових тренінгів, 
комплексних навчань і майстер-класів із використанням 
методик інтерактивного навчання). Освітні програми 
передбачатимуть проходження практики за місцем служби й 
стажування на майбутній посаді з подальшим оцінюванням 
результатів керівництвом органу поліції;  

– з огляду на необхідність диференціювання бюджетного 
фінансування вищих навчальних закладів Міністерства 
внутрішніх справ України відповідно до рівня їхніх реальних 
потреб, принаймні на перехідний період, продовження 
підготовки на їх базі фахівців ступенів вищої освіти бакалавра 
та магістра за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб. 

Зважаючи на значну кількість поліцейських, які в 
умовах некомплекту кадрів під час виконання службових 
обов’язків виявляють бажання здобувати юридичну освіту та 
підвищувати свій професійний рівень без відриву від роботи, 
академія вжила заходів для збереження та подальшого 
розвитку заочної форми навчання, зокрема шляхом оновлення 
системи дистанційної освіти. 

За роки функціонування в Національній академії внутрішніх 
справ профільного інституту понад 78 тис. осіб отримали дипломи 
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про вищу юридичну та психологічну освіту. Нині в навчально-
науковому інституті № 4 та його регіональних відділеннях 
здобувають освіту близько 12 тис. слухачів і здобувачів з різних 
регіонів нашої держави, які представляють різні служби 
Національної поліції, а цивільна молодь, що здобуває юридичну 
освіту в нашому виші, є потужним кадровим резервом для 
комплектування правоохоронної системи України. Такий підхід 
цілком відповідає реформаторському курсу на демілітаризацію 
системи Міністерства внутрішніх справ України. 

Щороку інститут традиційно підбиває підсумки освітньої 
та наукової діяльності у форматі проведення науково-
теоретичної конференції «Формування національної правової 
системи України в контексті євроінтеграційних процесів».  

Сподіваємося, що збірник матеріалів конференції, у якому 
опубліковано напрацювання науковців, буде корисним не лише 
для здобувачів вищої юридичної освіти, а й для правоохоронців, 
юристів, посадовців відповідного профілю та всіх, хто цікавиться 
правовою проблематикою. 

 
 

 


