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теоретичних та практичних проблем, пов’язаних з доставленням
порушника, сприяло б підвищенню якості чинного законодавства України
в сфері адміністративної відповідальності і покращило б ефективність
діяльності органів (посадових осіб) адміністративної юрисдикції,
насамперед органів Національної поліції.
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державного ун-ту внутрішніх справ
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ун-ту внутрішніх справ
Професійна підготовка працівників поліції має високе значення у
процесі правозастосовчої діяльності правоохоронних органів, оскільки від
рівня освіти та кваліфікованості поліцейського напряму залежить як якість
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виконання особистих службових обов’язків, так і ефективність
функціонування усієї правоохоронної системи України.
Вищі навчальні заклади системи МВС України (далі – ВНЗ) у своїй
діяльності керуються Конституцією України, законами України «Про
вищу освіту», «Про освіту», «Про Національну поліцію», «Про
Національну гвардію України», «Про наукову та науково-технічну
діяльність», іншими законодавчими актами України, постановами
Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, положенням Наказу МВС № 62 «Про затвердження Положення
про вищі навчальні заклади системи МВС», іншими нормативноправовими актами МВС та Міністерства освіти і науки України [1].
Окрім, вище зазначених нормативно-правових актів, діяльність
ВНЗ, згідно до п. 5.12. гл. 5 та п. 6.3. гл. 6 наказу № 62 МВС України «Про
затвердження Положення про вищі навчальні заклади системи МВС»,
регламентуються статутами Збройних Сил України (далі – ЗСУ). Але якщо
звернутися до положень загальновійськових статутів ЗСУ, то можна
визначити коло суб’єктів, на яке вони поширюють свою дію, а саме на
Державну прикордонну службу України, Службу безпеки України,
Національну гвардію України та на інші військові формування,
створені відповідно до законів України, Державну спеціальну службу
транспорту, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації
України [2, 3, 4, 5]. Співробітники Національної поліції, курсанти (слухачі)
ВНЗ у даному переліку відсутні. Виникає певна колізія, яка полягає у
тому, що норми статутів ЗСУ не поширюють свою дію на МВС України.
Хоча дія статутів ЗСУ поширюється на чітко визначене коло суб’єктів, на
їх нормах будуються положення внутрішніх наказів вищих навчальних
закладів системи МВС. На основі Статутів ЗСУ не тільки складаються
розпорядок дня, регулюються відносини між постійним та перемінним
особовим складом, здійснюється стройова підготовка, а й визначається
порядок охорони складу озброєння та порядок застосування вогнепальної
зброї. Тобто, при застосуванні курсантом (поліцейським) вогнепальної
зброї відповідно до ст. 197, 198 статуту ЗСУ «Про гарнізонну та вартову
службу», не робить це діяння правомірним так, як порядок її застосування
і використання відрізняється від порядку, передбаченого ст. 46
(Застосування вогнепальної зброї) Закону України «Про Національну
поліцію».
Існує певна колізія у використанні ВНЗ системи МВС у своїй
навчально-методичній та виховній роботі положень статутів ЗСУ, які на
законодавчому рівні не регламентують їх діяльність, може породжувати
від розбіжностей у взаємовідносинах особового складу та зловживання
правом до неправомірного застосування вогнепальної зброї.
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На нашу думку є два шляхи вирішення зазначеної проблеми.
Перший - це розширення кола суб’єктів, на яких поширюються положення
статутів ЗСУ, а саме на працівників Національної поліції України, в т. ч.
курсантів ВНЗ системи МВС України. Дане рішення хоча і має право на
існування, але воно є вкрай недоцільним, оскільки така правка до закону
матиме, як наслідок, фактичну мілітаризацію ВНЗ системи МВС України.
Другий шлях полягає у введені принципово нових положень,
розроблених на основі статутів ЗСУ з урахуванням чинного законодавства
та стратегії реформування, як поліції, так і держави в цілому. На нашу
думку, потрібно взяти за основу чинні статути ЗСУ, внести до них певні
зміни, які позбавлять новий закон тих елементів, наявність яких
гальмуватиме навчання та процес психологічного і
професійного
становлення курсантів, та створить умови для дієвого функціонування
ВНЗ МВС України та значного підвищення якості освіти.
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