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О. М. Кіреєв  

Сучасні процеси формування глобального ринку праці не можна уявити 

без підвищення міжнародної мобільності кваліфікованих трудових ресурсів. 

Довгострокову підтримку цим тенденціям забезпечує інтернаціоналізація 

вітчизняної професійної освіти у світовий інформаційно-освітній простір, 

одним із виявів якої є інтеграція України в Європейську зону вищої освіти, або 

так званий Болонський процес. Наша країна взяла зобов’язання вживати заходів 

щодо внесення змін до національної політики для того, щоб система освіти та 

інші суспільні інститути забезпечували можливість розвитку безперервної 

освіти. Це положення повною мірою поширюється і на діяльність вітчизняної 

системи професійної підготовки кадрів для Державної прикордонної служби 

України (ДПСУ). Однією з основних умов виконання цього завдання є 

підготовка фахівців ДПСУ європейського рівня, що відповідають вимогам та 

викликам сучасного світу. Методологія модернізації системи підготовки кадрів 

для ДПСУ повинна бути орієнтована на використання внутрішніх резервів 

академічного і наукового потенціалу вищих навчальних закладів та навчальних 

центрів ДПСУ, їх структурну перебудову, зміну освітніх технологій, необхідне 

оновлення Державних освітніх стандартів вищої освіти і нормативної правової 

бази в цій сфері [1]. Крім цього, вітчизняна система професійної підготовки 

кадрів для органів охорони кордону повинна набути єдиних принципів та 

стандартів з європейською. 

Необхідно зазначити, що на сьогоднішній день в більшості країн Західної 

Європи не існує окремих структур для охорони кордонів. Завдання з охорони 

кордонів покладено на Міністерства внутрішніх справ, а функції прикордонної 

охорони виконують поліцейські підрозділи. Ураховуючи це, під час 
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дослідження було використано роботи, в яких розкриваються особливості 

професійної підготовки службовців правоохоронних органів, до службових 

завдань яких входить забезпечення охорони кордонів і пропуск через 

державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів. Різні аспекти 

професійної підготовки правоохоронців досліджувало чимало вчених, зокрема 

А. Франк (особливості первинної професійної освіти службовців поліції), 

П. Эйзерман (законодавчо-правове забезпечення професійного навчання 

поліції), О. Проневич (організаційно-правове забезпечення відбору на службу в 

поліції), І. Колонтаевська (педагогіка професійної освіти кадрів поліції за 

кордоном), И. Шушкевич (аспекти професійної освіти поліцейських кадрів 

вищої керівної ланки). Для прогнозування розвитку системи професійної освіти 

ДПСУ на основі вироблення стратегічних орієнтирів теоретичний та 

практичний інтерес становить усебічний порівняльний аналіз моделей 

підготовки кадрів для правоохоронних органів за кордоном, досвід яких 

передбачається практично застосувати в професійній підготовці кадрів ДПСУ. 

Метою цієї статті є визначення особливостей підготовки прикордонників 

Європейського Союзу й аналіз досвіду професійної підготовки службовців 

Прикордонної варти Республіки Польща.  

Під підготовкою кадрів для правоохоронних органів розуміється 

діяльність державних органів і служб з первинного професійного навчання 

персоналу, поточної службової підготовки, перепідготовки, підвищення 

професійної кваліфікації, викладання спеціальних курсів по окремих галузях 

діяльності, а також навчання керівників. 

Підготовка кадрів для правоохоронних органів здійснюється в межах 

кадрової політики. Кадрова політика – це органічна частина загальної політики 

держави, що становить собою сукупність цілей та принципів, форм і методів, 

напрямків та критеріїв діяльності державних органів із забезпечення 

виробничої і невиробничої сфер висококваліфікованими кадрами в конкретних 

історичних умовах. 
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На нашу думку, підготовку кадрів можна розглядати в широкому та 

вузькому розумінні. У широкому – як частина кадрової політики підготовка 

кадрів для правоохоронних органів містить відбір кандидатів на службу, 

навчання (одержання теоретичних знань, умінь і навичок професійної 

діяльності), а також виховну роботу (виховання моральних якостей, 

прищеплювання норм поліцейської етики) та психологічну підготовку 

(вироблення психологічної стійкості до умов роботи поліції та психологічної 

стійкості в екстремальних ситуаціях), здійснювані в процесі проходження 

всього періоду служби. 

У вузькому розумінні підготовка кадрів для правоохоронних органів 

являє собою діяльність компетентних органів і служб з професійного навчання 

персоналу, поточної службової підготовки, перепідготовки, підвищення 

професійної кваліфікації, викладання спеціальних курсів, а також навчання 

керівників, що здійснюється в навчальних центрах та навчальних закладах, і 

підготовка за місцем служби, здійснювана в процесі повсякденної службової 

діяльності. 

Основними елементами системи професійної підготовки кадрів для 

правоохоронних органів є: початкова підготовка, поточна службова підготовка, 

перепідготовка, підвищення кваліфікації. 

У кожній країні існує своя унікальна національна система підготовки 

кадрів для правоохоронних органів, яка сформувалася під впливом 

територіальних, історичних, політичних, економічних чинників та 

особливостей національних правових систем. В одних країнах навчальні 

заклади правоохоронних органів перебувають у межах загальнодержавної 

системи освіти, підготовка кадрів здійснюється на підставі загальних 

державних стандартів професійної освіти. Освіта і диплом, отримані в освітній 

установі, прирівнюються до освіти та диплома цивільного навчального закладу 

того ж рівня і відповідають усім вимогам, що висуваються до навчального 

закладу певного рівня та статусу державними стандартами професійної освіти. 

Підготовка кадрів для правоохоронних органів у цих країнах орієнтована на 
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одержання юридичної або технічної професійної освіти разом із професійним 

навчанням. В інших країнах навчальні центри підготовки службовців для 

правоохоронних органів не входять до системи вищої освіти. Після закінчення 

навчання в них службовці отримують відомчі документи про освіту. 

Залежно від територіального й адміністративного устрою країни, 

організації правоохоронних органів, а також місця місцевого самоврядування в 

системі органів влади держави та системі управління системи підготовки кадрів 

для правоохоронних органів підрозділяються на централізовані, 

напівцентралізовані і децентралізовані. 

Централізовані системи характеризуються наявністю єдиної 

багаторівневої системи освітніх установ із центральним вищим навчальним 

закладом (від початкової підготовки до підготовки керівників), єдиною 

системою управління навчальними закладами, у якій основна роль з управління 

ними приділяється відповідному правоохоронному відомству або міністерству, 

однаковими вимогами до процесу навчання [5]. 

Напівцентралізовані системи характеризуються наявністю навчальних 

закладів регіонального значення, що здійснюють початкову підготовку, 

спеціальну підготовку та підвищення кваліфікації відповідно до вимог і під 

загальним наглядом Міністерства внутрішніх справ або виконуючого його 

функції органу державної влади, керованих відповідними службами цих 

регіонів разом із місцевими органами влади. У цій системі відсутні єдині 

навчальні плани, обов’язкові для всіх навчальних закладів. Підготовка керівних 

кадрів здійснюється єдиним центром державного рівня. Вважається, що 

напівцентралізована система є найбільш прийнятною для федеративної 

держави, оскільки поєднує в собі централізоване та місцеве управління в 

організації підготовки кадрів. 

Децентралізована система характеризується відносною або повною 

автономією регіональних навчальних закладів, які здійснюють підготовку 

кадрів на всіх рівнях від початкової підготовки до підготовки керівників. 
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Централізовані системи підготовки фахівців для правоохоронних органів 

існують у Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччині [6]. 

Як правило, навчання в освітніх установах чергується з практичними 

стажуваннями,у результаті чого відбувається актуалізація змісту і результатів 

професійного навчання в опануванні сучасних навичок та технологій. 

Практична спрямованість навчання знаходить своє відображення і в змісті 

організаційно-плануючої документації з підготовки кадрів для правоохоронних 

органів. При розробці навчальних планів та програм ураховуються зауваження і 

побажання керівників підрозділів, що безпосередньо виконують завдання з 

охорони кордону та забезпечення правопорядку. Тому, відсоткове 

співвідношення теоретичного і практичного в змісті та методиці навчання 

традиційно вирішується на користь переваги практичного навчання. 

Особливий інтерес становить система професійної освіти службовців 

Прикордонної варти Республіки Польща, де реалізовано новітній досвід 

організації підготовки, навчання та виховання прикордонників країн західної 

Європи. Вступ Польщі до Європейського Союзу вимагав серйозного 

реформування системи правоохоронних органів. Реформи природно торкнулися 

і підготовки кадрів для Прикордонної варти. Професійна підготовка 

прикордонників в Польщі є повністю адаптованою до західної моделі, тому 

система професійної підготовки службовців для Прикордонної варти зазнала 

серйозних змін [3]. У Республіці Польща підготовка службовців для 

Прикордонної варти орієнтована на вузькопрофесійне навчання. До системи 

професійної підготовки польських прикордонників входять три навчальних 

центри: Головний навчальний центр Прикордонної варти (м. Кошалін), 

Навчальний центр Прикордонної варти (м. Кентчин), Центр спеціалізованої 

підготовки Прикордонної варти (м. Любань). Навчальні центри Прикордонної 

варти орієнтовано виключно на професійну підготовку фахівців, що 

позначається на статусі освітніх установ у системі професійної освіти країни і 

відповідно на правовому статусі освітніх документів, які ними видаються. 

Дипломи, сертифікати, атестати або інші освітні документи, видані 
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навчальними центрами, надають право проходити службу лише в 

Прикордонній варті та на певній посаді. Як правило, просування по службі 

неможливе без проходження додаткового навчання, що відповідає більш 

високому рангу. Процес навчання невід’ємно пов’язано з практикою, а саме: 

навчання здійснюється в процесі практичної діяльності. Практика є ключовим 

моментом у процесі навчання, що являє собою спіралеподібний цикл: навчання 

– застосування отриманих знань на практиці – навчання – практика – тест – 

наступний рівень навчання. На думку П. Ейзермана, система навчання повинна 

ґрунтуватися на конструктивній теорії освіти, відповідно до якої навчання на 

основі справжньої практичної ситуації є найбільш ефективним, оскільки люди 

здатні на значно більше порівняно з тим, чому вони навчилися в навчальному 

закладі [2]. 

Після проведення реформи системи підготовки кадрів підготовка 

прикордонників у Польщі складається з декількох етапів: початкового рівня, 

середнього рівня та вищого рівня [3]. При проходженні початкової підготовки 

основна увага приділяється практичним навичкам і формуванню особистості 

прикордонника, розвитку у нього таких якостей, як дисциплінованість, 

урівноваженість, сміливість тощо. Початкова підготовка складається з двох фаз. 

Першу фазу початкової підготовки проходять усі новобранці, її тривалість 

становить 16 тижнів. Безпосередньо після закінчення навчання за програмою 

першої фази й успішного складання іспиту (негативний результат складання 

цього іспиту є підставою для звільнення) службовці Прикордонної варти 

повинні пройти другу фазу навчання – так звану підготовку за програмою 

унтер-офіцерів. Тривалість другої фази навчання становить не більше чотирьох 

місяців. Після закінчення навчання складається випускний іспит. 

Другий етап – підготовка середнього складу – курси хорунжих. 

Підготовка хорунжих здійснюється в навчальних центрах Прикордонної варти 

після трьох років служби. Тривалість навчання на таких курсах, як правило, не 

перевищує 4 тижнів. 
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Третій етап – підготовка вищого складу – офіцерські курси. Навчання 

майбутніх офіцерів здійснюється на базі навчальних центрів Прикордонної 

варти після чотирьох років служби й успішного складання вступних іспитів. 

Однією з умов вступу на офіцерські курси є наявність у кандидата вищої 

освіти. 

Крім того, усі службовці Прикордонної варти можуть проходити курси 

підготовки і перепідготовки, що реалізовані в таких організаційних формах: 

централізовані – спеціалізовані курси підготовки, курси перепідготовки 

(проводяться на базі центрів підготовки або за дистанційною формою 

навчання); 

локальні – теоретичні та практичні заняття (проводяться на базі 

підрозділу охорони кордону); 

зовнішні – курси і заняття (проводяться на базі навчальних закладів 

інших відомств чи за кордоном). 

У навчальних центрах Прикордонної варти широко застосовується 

система дистанційного навчання. Для її реалізації використовується локальна 

відомча електронна мережа (Інтранет), побудована за принципами Інтернету. 

Останнім часом у професійній підготовці кадрів для правоохоронних 

органів більшості країн Європи чітко простежується міжнародна інтеграція та 

кооперація, прагнення до спільного вирішення завдань, ефективного 

управління персоналом органів і підрозділів правоохоронних органів [4]. Такий 

підхід сприяє подоланню відмінностей у національних системах професійного 

навчання та вирішує завдання підготовки до роботи в умовах об’єднаної 

Європи. 

 Отже, вивчення особливостей професійної підготовки службовців 

Прикордонної варти Республіки Польща надало можливість зробити висновки, 

що системи професійної підготовки прикордонників України і Польщі мають як 

спільні (можливість перепідготовки випускників інших навчальних закладів 

для прохолодження служби, наявність споріднених спеціалізацій: прикордонна 

служба, прикордонний контроль, морська охорона, кінологія), так і відмінні 
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ознаки (чітко визначені терміни проходження служби для отримання 

можливості подальшого навчання на курсах підготовки середнього та вищого 

складу, активне використання системи дистанційного навчання, мотивація 

службовців до самоосвіти для успішного кар’єрного росту) для виявлення 

перспективних ідей і впровадження їх у вітчизняну програму професійної 

підготовки прикордонників. Найсуттєвішими особливостями, які якісно 

відрізняють польську систему професійної підготовки прикордонників від 

вітчизняної, є суто професійна орієнтація підготовки службовців, статус 

освітніх установ у системі професійної освіти Польщі та правовий статус 

освітніх документів, що ними видаються. 
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