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У статті представлено досвід формування антикорупційних інституцій у Фінляндії. Запропоновано вдосконалення сучасних україн-
ських антикорупційних інституцій. Обґрунтовано запровадити посаду віце-прем’єр-міністра України з антикорупційної політики, визна-
чено основні функції посадової особи: формування засад антикорупційної політики України; координація діяльності антикорупційних 
органів державної влади України; співпраця з міжнародними організаціями щодо формування та реалізації антикорупційної політики; 
формування єдиної кадрової політики щодо формування кадрового потенціалу антикорупційних інституцій.
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В статье представлен опыт формирования антикоррупционных институтов в Финляндии. Предложено усовершенствование совре-
менных украинских антикоррупционных институтов. Обосновано ввести должность вице-премьер-министра Украины по антикорруп-
ционной политике, определены основные функции должностного лица: формирование основ антикоррупционной политики Украины; 
координация деятельности антикоррупционных органов государственной власти Украины; сотрудничество с международными органи-
зациями в части формирования и реализации антикоррупционной политики; формирование единой кадровой политики в части форми-
рования кадрового потенциала антикоррупционных институтов.

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, органы государственной власти, антикоррупционные институты, кон-
фликт интересов.

The article presented the experience of forming anti-corruption institutions in Finland. The author proposed to improve modern Ukrainian 
anti-corruption institutions. 

In Finland there are no specially authorized bodies for the prevention and fight against corruption. The main focus of anti-corruption policy is 
the formation of the anticorruption culture of the population, as well as the negative attitude of the population towards corruption.

Education and training in respect of the rights and freedoms, laws and the formation of a negative attitude to issues related to the com-
mission of illegal actions play an important role in the effective promotion of counteraction to political corruption in Finland. The development of 
incriminating journalism and the responsibility of citizens for exposing corruption schemes of politicians and officials are also of great importance.

The article proposed to introduce the post of Vice Prime Minister of Ukraine on anticorruption policy and defines its main functional respon-
sibilities. The main functions of this official are as follows: 1) formation of the principles of anticorruption policy of Ukraine; 2) coordination of 
activities of anti-corruption bodies of state power of Ukraine; 3) cooperation with international organizations in the formulation and implementation 
of anticorruption policy; 4) the formation of a single personnel policy in terms of forming the personnel potential of anti-corruption institutions.

Key words: corruption, anticorruption policy, state authorities, anti-corruption institutions, conflict of interests.

Система органів запобігання та боротьби з корупцією в 
україні натепер переживає становлення й розвиток, разом 
із тим цей процес відбувається повільно. В україні ство-
рені та діють Національне агентство з питань запобігання 
корупції,  Національне  антикорупційне  бюро  україни, 
Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне 
агентство україни з питань виявлення, розшуку та управ-
ління активам, одержаними від корупційних та інших зло-
чинів, тощо, а також сформований кадровий склад Вищого 
антикорупційного суду. Однак зазначені державні інститу-
ції не приносять користі державі,  а випадки запобігання 
корупції та боротьби з корупцією мають поодинокий, а не 
системний характер.

крім  того,  існує  проблема  заполітизованості  форму-
вання й розвитку антикорупційних інституцій.

Тому  сьогодні  виникла потреба  у  вивченні  закордон-
ного досвіду антикорупційних інституцій з метою імпле-
ментації такого досвіду в українські реалії. 

Проблему запобігання та подолання корупції, а також 
діяльність антикорупційних органів державної влади ана-
лізують  учені  в  різних  галузях  науки,  у  тому  числі  пра-
вознавці,  політологи,  соціологи,  психологи,  державні 
управлінці тощо. Зокрема, формування й розвиток антико-
рупційних інституцій в україні та світі аналізують С. Алек-
сандров,  В.  Андріанов,  Л.  Багрій-Шахматов,  О.  Банчук, 
І.  Бачинський,  В.  Бєлік,  В.  Берзнер,  Т.  Ілєнок,  О.  каль-
ман, М. камлик,  І. козьяков, О. костенко, В. кузьменко, 
О. куриленко, В. Литвиненко, О. Лук’янов, О. Маркеєва, 
М. Мельник, О. Михайльченко, А. Мовчан, О. Мусієнко, 

Є. Невмержицький, А. Новак, В. Пелішенко, С. Петрашко, 
С. Серьогін, О. Сінчук, Л. Ситник, Є. Скулиш, М. Фоміна, 
М. Хавронюк, Н. Ченшова, М. Ярошенко, І. Яцків та ін.

Водночас сьогодні відсутній системний аналіз форму-
вання антикорупційних інституцій в україні та Фінляндії, 
компаративний аналіз системи антикорупційної політики 
україни та Фінляндії.

Мета статті –  проведення  компаративного  аналізу 
формування антикорупційних інституцій в україні та Фін-
ляндії.

На нашу думку, корупція – це протиправна дія або без-
діяльність посадової особи (або особи, яка наділена пев-
ними адміністративно-розпорядчими повноваженнями та 
функціями), яка спрямована на отримання власного інтер-
есу  (як  матеріального,  так  і  ні,  зокрема  певної  послуги, 
привілеїв,  пільг  тощо)  через  здійснення  своїх  функціо-
нальних  обов’язків  і  несе  негативний  наслідок  для  дер-
жави, суспільства й органу державної влади. 

Незважаючи  на  репутацію  та  високу  оцінку 
Transparency  International,  випадки  корупції  трапляються 
й  у Фінляндії.  Періодично  до  суду  доходять  справи  про 
отримання хабара тією або іншою посадовою особою, або 
про зловживання нею своїм службовим становищем, або 
про  дачу  хабара  представником  тієї  чи  іншої  компанії  з 
метою забезпечення отримання контракту тощо. Але все-
таки в повсякденному житті громадяни практично не сти-
каються  з  проблемами  корупції.  Цьому  сприяє  загальна 
обстановка  в  країні,  де  корупція,  як  правило,  відторга-
ється суспільством [8]. 
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Головний результат формування антикорупційної полі-
тики в державі – створення умов для мінімізації та подо-
лання корупції в суспільстві. Цікавим для україни є досвід 
формування антикорупційної політики у Фінляндії. 

Фінляндія  є найменш корумпованою країною у світі. 
дуже часто основним чинником для чесної влади назива-
ють рівень зарплат державних службовців.

Водночас існують й інші фактори формування запобі-
гання корупції. Так, фактори, які забезпечують Фінляндії 
низький рівень корупції: розвинуті інститути громадського 
суспільства; політична, фінансова й кадрова незалежність 
системи  правосуддя;  незалежні  ЗМІ;  відкритість  про-
цесу  прийняття  рішень  посадовими  особами;  мініміза-
ція  втручання  держави  в  економічний  сектор;  державна 
гарантія  захисту  осіб,  які  сприяли  компетентним  орга-
нам у боротьбі з корупцією; ефективна організація адмі-
ністративної  системи  (компактність,  невеликий  ступінь 
бюрократизації, відсутність кастовості, клановості); адек-
ватна система внутрішнього та зовнішнього контролю за 
діяльністю посадових осіб; гідний рівень заробітної плати 
державних  службовців,  наявність  «соціального  пакета» 
(пенсійне  забезпечення,  вихідна допомога),  розмір  якого 
встановлюється за вислугою років; морально-психологіч-
ний настрій суспільства й усього корпусу посадових осіб 
на запобігання корупції [5, с. 178].

Одним із головних факторів запобігання корупції є те, 
що публічна адміністрація у Фінляндії є доволі прозорою 
та характеризується високими стандартами. Значну роль 
відіграє відсутність чіткої структурованості самої адміні-
страції  й  великої  заполітизованості  державних  структур. 
Нормативною базою для організації  діяльності  суб’єктів 
протидії  корупції  стали  конституція  Фінляндії  та  Закон 
«Про  державну  службу»  (1994  рік).  до  джерел,  якими 
користуються державні службовці, щоб уникнути коруп-
ційних діянь, належать «Цінності в повсякденній роботі – 
Громадська етика», опубліковані Міністерством фінансів 
правила поведінки для службовців, тощо [7].

у  країні  фактично  ніколи  не  видавалися  спеціальні 
закони про корупцію або про створення спеціальних орга-
нів  для  її  контролю.  корупція  розглядається  як  частина 
кримінальної  злочинності  й  регулюється  на  всіх  рівнях 
законодавства правовими нормами про протидію хабарам.

Основний  принцип  фінської  антикорупційної  полі-
тики  –  корупція  не  є  ізольованим  феноменом.  Вона  не 
вимагає спеціально виділених законів, спеціальних орга-
нів, окремої стратегії або плану дій. Навпаки, ця політика 
інтегрована в загальну політику держави, оскільки коруп-
ція розглядається і як частина злочинного світу, і як час-
тина незадовільного керівництва/поганий політики [8].

державна  політика  запобігання  та  передбачення 
корупції  викладена  в  загальнонаціональній  Програмі 
з  боротьби  зі  злочинами  в  економічній  сфері  (1996  рік). 
Інші спеціалізовані антикорупційні проекти, а також спе-
ціальні правоохоронні служби в країні відсутні.

Основні засади державної політики в боротьбі з коруп-
цією  закріплені  в  загальнонаціональній  програмі  «Наці-
ональна  стратегія  боротьби  з  тіньовою  економікою  та 
злочинністю у сфері економіки на 2016–2020 роки». Стра-
тегічними  цілями  програми  є  сприяння  конкуренції  між 
юридичними  особами;  запобігання  тіньовій  економіці  й 
економічним злочинам; підвищення ефективності заходів, 
ужитих органами державної влади для викорінення тіньо-
вої  економіки  та  економічної  злочинності  за  допомогою 
вдосконалення співробітництва між цими органами [3]. 

Запорукою успішності  організаційно-правової моделі 
запобігання корупції Фінляндії є закріплення низки прин-
ципів,  на  яких  вона  ґрунтується,  а  саме:  верховенство 
права;  запобігання  конфлікту  інтересів  (вимога  про  те, 
щоб  жодна  посадова  особа  не  брала  участі  в  прийнятті 
рішень  за  наявності  в  неї  або  її  близьких  родичів  осо-
бистого інтересу); прийняття рішення більше ніж однією 

посадовою особою; простота й прозорість адміністратив-
ної та судової систем; громадський контроль за діяльністю 
державних службовців; інновація е-democracy (більшість 
запитів і заявок до органів державної влади можуть бути 
подані  в  режимі  он-лайн  за  допомогою  використання 
мережі Інтернет); легкість і доступність звернення до суду 
в разі порушення прав і свобод громадян [6].

у Фінляндії існує формальна антикорупційна мережа, 
що основана під егідою міністерства юстиції та об’єднує 
не тільки державні органи й органи місцевого самовряду-
вання, а й приватний сектор, дослідницькі та недержавні 
організації. Цілі цієї мережі:

•  сприяння  антикорупційної  діяльності  й  унесення 
відповідних ініціатив;

•  підвищення рівня усвідомлення небезпеки корупції 
суспільством і встановлення антикорупційних директив у 
державному, муніципальному і приватному секторах;

•  здійснення  виконання  зобов’язань  згідно  з  між-
народними  антикорупційними  угодами  (конвенції  ООН 
проти  корупції,  конвенції  Організації  економічного 
співпраці  і  розвитку,  конвенції  Ради  Європи),  а  також 
зобов’язань міжнародних організацій (Організації еконо-
мічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Групи дер-
жав з боротьби з корупцією (ГРЕкО));

•  сприяння вивченню й дослідженню корупції [8].
В  умовах  глобалізації  та  інформатизації  боротися  з 

корупційними злочинами лише всередині своєї країни, не 
виходячи  на  міжнародний  рівень,  неможливо.  Сьогодні 
прийнято  й  діє  безліч  нормативно-правових  актів  щодо 
запобігання корупції та боротьби з корупцією, які мають 
міждержавний характер. Тому Фінляндія підписала багато 
нормативно-правових документів, які мають міжнародний 
характер, у тому числі:

–  конвенцію ЄС про боротьбу з корупцією (1997 рік);
–  угоду ОЕСР  (Організації  економічного  співробіт-

ництва  і  розвитку)  проти  підкупу  іноземних  посадових 
осіб  (підписання  –  в  грудні  1998  року,  ратифікація  –  в 
лютому 1999 року);

–  договір  Ради  Європи  про  кримінальний  кодекс 
з боротьби  з корупцією  (підписання – в  січні 1999 року, 
ратифікація – в жовтні 2002 року);

–  конвенцію Ради Європи про цивільно-правової від-
повідальності за корупцію (підписана в червні 2000 року, 
ратифікована в жовтні 2001);

–  угоду Організації Об’єднаних Націй проти органі-
зованої злочинності (підписана в грудні 2000 року, ратифі-
кована в лютому 2004 року);

–  угоду  ООН  проти  корупції  (підписана  в  грудні 
2003 року, прийнята в червні 2006 року).

у кримінальному кодексі Фінляндії слово «корупція» 
не  згадується.  Замість  цього,  йде  мова  про  хабарництво 
чиновників, за яке передбачено покарання (від штрафу до 
тюремного ув’язнення).

у  кримінальному  кодексі  Фінляндії  за  здійснення 
державними  посадовими  особами  корупційних  злочинів 
передбачені  різні  покарання:  від  штрафу  до  двох  років 
позбавлення свободи (зі звільненням із займаної посади, 
забороною заміщати певні посади або займатися певною 
діяльністю строком від двох місяців до чотирьох років за 
наявності  обтяжуючих  обставин).  Покарання  признача-
ються за такими злочинами: отримання державною поса-
довою особою хабара або примус до хабара, карається як 
і факт отримання хабара; зловживання посадовими повно-
важеннями; службова фальсифікація; фальсифікація дока-
зів, підкуп для неправдивих свідчень [5, с. 178–179].

контроль за виконанням антикорупційних норм і при-
йняття заходів у разі їх порушення здійснюють традиційні 
судові та правоохоронні органи. Особисту роль відіграють 
канцлер юстиції й омбудсмен парламенту, яких призначає 
Президент Республіки, вони є повністю незалежними від 
усіх  державних  структур,  у  тому  числі  один  від  одного. 
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у  своїй  діяльності  вони  керуються  тільки  законом.  до 
їхнього розпорядження входять усі інструменти права, які 
необхідні для проведення розслідувань і прийняття відпо-
відних заходів.

Розслідуванням  правопорушень/злочинів,  що  стосу-
ються корупції, займаються органи поліції (зазвичай міс-
цевого рівня, в більш серйозних випадках розслідування 
справ бере на себе Національне бюро розслідувань). Важ-
ливу  роль  у  нагляді  за  прийняттям  рішень  державними 
чиновниками  відіграють  Парламентський  омбудсман  і 
канцлер  юстиції.  Інститут  омбудсмана  є  досить  важли-
вим у світовій практиці. до 1919 року у Фінляндії не було 
свого омбудсмана, а діяв інститут канцлера юстиції, осно-
ваний під впливом конституції Швеції 1772 року. Набуття 
Фінляндією державної  самостійності  в  грудні  1917 року 
зумовило прийняття 17 липня 1919 року конституції кра-
їни, де закріплювався інститут омбудсмана юстиції. у цей 
час обидва інститути співіснують, їхні права й обов’язки 
багато  в  чому  схожі. Обидва мали  б  забезпечити  дотри-
мання  закону  та  виконання  обов’язків  належним  чином 
органами державної влади, а також забезпечувати захист 
прав  та  інтересів  громадян.  Законодавство  Фінляндії 
окремо регулює роботу спеціальних омбудсманів конкрет-
них  сфер  діяльності  в  рамках  роботи  Парламентського 
омбудсмана.  Наприклад,  Омбудсман  у  справах  банкрут-
ства або Омбудсман з прав споживачів (контролює дотри-
мання ринком інтересів споживачів) [2].

для  розгляду  звинувачень  проти  високопосадов-
ців  особливої  категорії  (членів  уряду,  канцлера юстиції, 
омбудсмена  парламенту,  членів  Верховного  Адміністра-
тивного  суду)  існує  спеціальний  інститут  –  державний 
суд,  який  скликається  за  необхідності,  але  діє  на  основі 
встановлених конституцією країни правил. Цей суд може 
також розглядати звинувачення проти президента країни 
[5, с. 179]. 

державний  суд,  який  очолює  президент  Верховного 
суду, складається з голови Адміністративного суду, Надвір-
ного  суду й п’яти депутатів парламенту,  які  обрані  саме 
парламентом. Фактично це «суд  імпічменту», який може 
приймати рішення про відсторонення від посади осіб ука-
заної категорії. у післявоєнний період країни державний 
суд  скликався  лише  одного  разу.  Отже,  від  звинувачень 
у корупції та покарань у Фінляндії не рятують ні висока 
посада,  ні  депутатські  мандати,  ні  суспільна  діяльність. 
у боротьбі з корупцією Фінляндія активно використовує 
міжнародно-правові інструменти, співпрацює в цій галузі 
з  іншими країнами, практикує своє законодавство відпо-
відно  до міжнародних  норм  і  законів.  Вона  підписала  й 
ратифікувала основні документи, в тому числі конвенцію 
про боротьбу з корупцією 1997 року, конвенцію Організа-
ції економічного співробітництва і розвитку 1998 року про 
боротьбу  з хабарами, конвенцію ООН «Проти корупції» 
2003 року [5, с. 179].

Одним із пріоритетних завдань антикорупційної полі-
тики є фінансування політичних партій. Варто зауважити, 
що фінське право розрізняє державне й приватне фінан-
сування політичних партій. державне фінансування нада-
ється для здійснення діяльності, проведення передвибор-
чих кампаній, забезпечення роботи парламентських груп 
тих партій, які представлені в парламенті. Фінансування 
політичних  партій  регулюється  головним  чином  Зако-
нами «Про політичні партії», «Про обнародування джерел 
фінансування передвиборчих кампаній»  і низкою норма-
тивно-правових  актів  загального  характеру,  наприклад, 
Законами «Про аудит», «Про бухгалтерський облік» тощо.

Роль  контролюючого  органу  в  питанні  політичного 
фінансування  відіграє  Міністерство  юстиції  Фінляндії. 
Воно  також  відповідає  за  складання  відповідних  правил 
і  положень,  здійснення  контролю  й  накладання  санкцій. 
Проте, як відмічають деякі вчені, чинна у Фінляндії сис-
тема  державного  фінансового  контролю  має  суто  фор-

мальний  характер;  немає  вимоги щодо  того, щоб фінан-
сові звіти були точним відбиттям отриманих і витрачених 
коштів. Бухгалтерська звітність політичних партій вивча-
ється  тільки  в  рамках  інформації,  що  надається  самими 
партіями; немає ефективної перехресної перевірки фінан-
сової інформації тощо. контроль полягає скоріше в пере-
вірці  належного  використання  державних  коштів,  ніж  у 
встановленні  джерела  пожертвувань.  крім  того,  можна 
перевірити тільки державні субсидії, а не ті, які надаються 
як членські внески або пожертвування [1].

Зазначені вимоги врегульовані в національному зако-
нодавстві україни щодо політичних партій.

Одним  із  пріоритетних  напрямів  антикорупційної 
політики у Фінляндії  є  те, що фінське суспільство вихо-
ване в дусі поваги до законів, самоповаги й негативного 
сприйняття  питань,  пов’язаних  з  учиненням  незаконних 
дій. Також важливу роль відіграє особиста свобода грома-
дян, які не бояться політиків і чиновників у разі розкриття 
[4, с. 268].

Велику  роль  в  ефективному  сприянні  протидії  полі-
тичній корупції у Фінляндії відіграють освіта й виховання 
в дусі поваги до прав і свобод, законів і формування нега-
тивного  ставлення до питань,  які  пов’язані  з  учиненням 
незаконних  дій.  Також  велике  значення  має  розвиток 
викривальної журналістики та відповідальності громадян 
щодо викриття корупційних схем політиків і чиновників.

Проведений  аналіз  досвіду  формування  й  розвитку 
антикорупційної політики у Фінляндії є виявляє таке:

–  по-перше,  корупція  у  Фінляндії  розглядається  як 
частина кримінальної злочинності. Водночас у криміналь-
ному законодавстві є лише поняття «хабарництво», за що 
державного  службовця  можуть  оштрафувати  або  позба-
вити волі на термін до чотирьох років;

–  по-друге, формування негативного ставлення насе-
лення до корупції, що  сприяє  її мінімізації,  особливо на 
побутовому рівні;

–  по-третє,  системне  формування  нормативно-пра-
вових документів щодо запобігання корупції та боротьби 
з  корупцією.  Хоча  й  не  існує  спеціального  закону щодо 
запобігання  корупції  та  боротьби  з  корупцією,  разом  із 
тим  у  різних  нормативно-правових  актах  урегульовані 
питання антикорупційної політики;

–  по-четверте,  існує  спеціальна  відповідальність 
державних службовців, яка деталізована в кримінальному 
законодавстві;

–  по-п’яте,  у Фінляндії  не  існує  спеціально  створе-
ного  антикорупційного  органу  державної  влади,  разом 
із  тим функції щодо  запобігання  корупції  та  боротьби  з 
корупцією виконують суди, правоохоронні органи, Мініс-
терство юстиції Фінляндії тощо.

На нашу думку, з метою формування єдиної антикоруп-
ційної політики та координації антикорупційних інституцій в 
україні потрібно запровадити посаду Віце-прем’єр-міністра 
україни  з  питань  антикорупційної  політики.  до  основних 
функцій цієї посадової особи варто зарахувати:

1)  формування засад антикорупційної політики україни;
2)  координація  діяльності  антикорупційних  органів 

державної влади україни;
3)  співпраця  з  міжнародними  організаціями  щодо 

формування та реалізації антикорупційної політики;
4)  формування єдиної кадрової політики щодо фор-

мування  кадрового  потенціалу  антикорупційних  інсти-
туцій.

Отже,  у Фінляндії  відсутні  спеціально  уповноважені 
органи  із  запобігання  корупції  та  боротьби  з  корупцією. 
Основною спрямованістю антикорупційної політки є фор-
мування  антикорупційної  культури  населення,  а  також 
негативного ставлення населення до корупції.

у  статті  запропоновано  запровадити  посаду  Віце-
прем’єр-міністра україни з питань антикорупційної полі-
тики та визначено основні його функціональні обов’язки.
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та адміністративного процесу
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Стаття присвячена дослідженню питань оптимізації перепідготовки та підвищення кваліфікації поліцейських, державних службовців, 
службовців Національної поліції в системі післядипломної освіти у навчальних закладах МВС України. Аналізується нормативно-право-
ва база післядипломної освіти в системі МВС. Наголошено на тому, що нині не чітко визначено специфіку перепідготовки та підвищення 
кваліфікації поліцейських кадрів. 

Ключові слова: Національна поліція, освіта, перепідготовка та підвищення кваліфікації, навчальний заклад системи МВС України.

Статья посвящена исследованию вопросов оптимизации переподготовки и повышения квалификации полицейских, государствен-
ных служащих, служащих Национальной полиции в системе последипломного образования в учебных заведениях МВД Украины. Ана-
лизируется нормативно-правовая база последипломного образования в системе МВД. Отмечено, что сегодня не чётко определена 
специфика переподготовки и повышения квалификации полицейских кадров. 

Ключевые слова: Национальная полиция, образование, переподготовка и повышение квалификации, учебное заведение системы 
МВД Украины.

The article is devoted to the research of issues of optimization of retraining and advanced training of police officers, civil servants, employees 
of the National Police in the system of postgraduate education in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The norma-
tive-legal base of postgraduate education in the system of the Ministry of Internal Affairs is analyzed. It is stressed that the specifics of retraining 
and advanced training of police personnel are not clearly defined today. The emphasis is placed on the existence of different approaches to 
optimization of education in the system of postgraduate education.

At present, retraining and advanced training of police officers, civil servants, and officers of the National Police are carried out mainly by tradi-
tional methods of training. This limits the professional resource to theoretical knowledge and elemental skills and skills, preventing the formation 
of a wide range of relevant professional competences, creative approach to solving professional problems. We have to state the bias in favor 
of theoretical fundamentals of teaching to the detriment of the practice-oriented. The analysis of legal acts, sources of scientific literature on the 
topic allowed to fix the fact of orientation of the scientific and pedagogical composition of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs 
of Ukraine mainly on traditional teaching methods, which do not sufficiently take into account peculiarities of individual and age characteristics of 
students, specifics of official activity.

Optimizing vocational training for policemen is not about formulating new tasks for the learning process, but in the need to find optimal ways 
to address the challenges posed by society.

Key words: National Police, education, retraining and advanced training, educational institution of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.

Натепер  перепідготовка  та  підвищення  кваліфікації 
поліцейських,  державних  службовців,  службовців  Наці-
ональної  поліції  здійснюється  переважно  традиційними 
методами навчання. Це обмежує професійний ресурс тео-
ретичними знаннями та елементарними вміннями та нави-
чками,  перешкоджаючи  формуванню  широкого  спектра 
актуальних  професійних  компетенцій,  творчого  підходу 
до вирішення професійних завдань. доводиться констату-
вати  перекіс  на  користь  теоретичних  основ  навчання  на 
шкоду практико-орієнтованим. Аналіз нормативно-право-
вих актів, джерел наукової літератури за темою дав змогу 
зафіксувати факт орієнтації науково-педагогічного складу 
навчальних закладів системи МВС україни переважно на 

традиційні методики навчання, які не досить враховують 
особливості індивідуальних і вікових характеристик слу-
хачів, специфіку службової діяльності.

Методологічною  основою  дослідження  стали  праці 
науковців: О.М. Бандурки, І.П. Голосніченка, М.В. кова-
ліва,  Я.Ю.  кондратьєва,  О.І.  Остапенка,  В.П.  Пєткова, 
О.П.  Рябченко,  А.О.  Селіванова,  О.Ю.  Синявської, 
А.О. Собакаря, І.М. Шопіної, С.Н. Ярмиша та ін. 

Мета статті –  дослідження  оптимізації  перепідго-
товки  та  підвищення  кваліфікації  поліцейських  Націо-
нальної поліції в системі освіти МВС україни.

Однією  з  важливих  складових  частин  поступального 
розвитку суспільства та держави, забезпечення публічної 
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