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 З 1994 року Міністерство внутрішніх справ України бере участь у миротворчих 
операціях ООН. Перші 10 українських офіцерів міліції були направлені до місії 
ООН у Боснії та Герцеговині (колишня Республіка Югославія). Близько 3000  
працівників МВС України брали участь у різних миротворчих місіях ООН, 
Європейського Союзу та ОБСЄ.  

 

 У 2003 році з метою оперативного реагування на зацікавлені звернення 
міжнародних організацій, запровадження стандартів та вимог щодо операцій з 
підтримання миру, підвищення кваліфікації офіцерів міліції на базі Національної 
академії внутрішніх справ (НАВС), було створено Спеціальний миротворчий 
центр (СМЦ). СМЦ – єдиний підрозділ у структурі МВС України, який займається 
добором, підготовкою, кадровим супроводженням та матеріально-технічним 
забезпеченням миротворців-правоохоронців. 

 СМЦ  здійснюються зазначені заходи в навчально-науковому інституті № 1 
НАВС  (с. Віта-Поштова, Бучинський район, Київська область – 21-й км траси 
«Київ–Одеса») 
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 З 2001 до 2008 року близько 1600 працівників МВС України успішно 

пройшли службу в місії ООН у Косово у Спеціальному та Кінологічному 
миротворчих підрозділах. Перед направленням до місії працівники 
пройшли підготовчий навчальний курс у СМЦ.  
 

 У 2016 році у зв’язку з реформуванням системи МВС та організаційно 
штатними змінами було розширено назву підрозділу відповідно до 
наказу МВС від 02.03.2016 № 152 «Про створення відділу з питань 
забезпечення миротворчої діяльності МВС (Спеціальний миротворчий 
центр)» з внесенням відповідних змін до штату НАВС. 
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На сьогодні проходять службу 27 представників національного 

персоналу МВС, з яких: 20 поліцейських (2 жінки) НПУ і  7 

військовослужбовців НГУ (місії ООН: Аб’єй – 1; Демократична 

Республіка Конго – 3; Кіпр – 3 (1 жінка); Республіка Південний Судан – 

15 (1 жінка); Місія ОБСЄ в Косово – 1; Департамент миротворчих 

операцій Секретаріату ООН – 4, з них 2 працівники НАВС) 



Основні завдання  

відділу з питань забезпечення миротворчої 

діяльності МВС  

(Cпеціальний миротворчий центр)  

Національної академії внутрішніх справ 

 відбір, підготовка та навчання національного 

персоналу з числа поліцейських Національної 

поліції України, військовослужбовців 

Національної гвардії України, до участі у 

міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки у якості фахівців-експертів, спостерігачів 

міжнародної поліції або у складі миротворчих 

підрозділів під егідою ООН, Ради Європи, ОБСЄ 

чи інших міжнародних організацій, які несуть 

відповідальність у сфері підтримання 

міжнародного миру і безпеки; 
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 підготовка та організація направлення 
національного персоналу до місій та їх 
подальшого супроводження; 

 навчання та підготовка спостерігачів 
міжнародної поліції ООН з числа представників 
іноземних держав; 

 підготовка та проведення тренінгів для 
персоналу агенцій, фондів, програм і 
організацій ООН, ЕС, ОБСЄ та представництв 
інших міжнародних організацій. 

 



 
Міжнародне визнання якості підготовки миротворців,  
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(Cпеціальний миротворчий центр)  

Національної академії внутрішніх справ  

 Враховуючи багаторічний досвід з відбору, підготовки та навчання національного 
персоналу  МВС України до міжнародних миротворчих операцій, СМЦ НАВС було 
розроблено спеціалізований навчальний курс з підготовки міжнародних поліцейських 
ООН. 

 

 На запрошення Уряду України в жовтні 2013 року до України відбувся робочий візит 
уповноваженого представника-експерта Секретаріату ООН. Під час візиту СМЦ НАВС 
отримав високу оцінку організації навчального процесу і його ресурсного 
забезпечення. 

 

 За результатами візиту в грудні 2013 року Постійний представник України при ООН 
отримав офіційно Сертифікат ООН на відповідність розробленого СМЦ НАВС 
спеціалізованого навчального курсу з підготовки міжнародних поліцейських вимогам і 
стандартам ООН (станом на 2015 рік подібні сертифікати мали лише 17 країн світу). 
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 2017 року поновлено Сертифікат ООН на відповідність 

розробленого СМЦ НАВС спеціалізованого навчального курсу з 

підготовки міжнародних поліцейських вимогам і стандартам ООН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 року здійснено низку організаційних заходів щодо 
продовження дії Сертифіката й надіслано до Секретаріату ООН 
відповідну заявку 
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 здійснюється на базі навчально-наукового інституту № 1 

НАВС (с. Віта-Поштова) з використанням лекційних залів, 

аудиторій, комп'ютерних класів, класів автомобільної 

підготовки, навчальних полігонів, тиру, спортивної зали, 

стадіону, їдальні, бібліотеки та медичного пункту  
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 З 2015 року академією, за погодженням з МВС України, 
систематично забезпечується проведення курсів з 
безпеки для персоналів. 

 Консультативної місії Європейського Союзу в 
Україні 

«Підготовка з метою підвищення рівня обізнаності у сфері 
безпеки і захисту» 

«Підготовка до виконання службових завдань в умовах 
підвищеної небезпеки» 
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 Представництва Організації Об’єднаних Націй в 
Україні 

«Практичні підходи до убезпечення персоналу ООН в 
польових умовах» 

 Представництва Групи Світового Банку в Україні 

«Питання безпеки в польових умовах» 

 Представництва НАТО в Україні 

«Практичні підходи до убезпечення міжнародного 
персоналу в Україні в польових умовах» 

 

 



Практична діяльність 
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Проведено понад 50 подібних навчань з позитивним 
відзначенням їх результатів. 

Програми навчальних курсів спрямовані на відпрацювання 
алгоритму дій під час виконання службових обов’язків в 
умовах ускладненої оперативної обстановки, у тому числі 
особливості перетинання контрольно-пропускного пункту, 
шляхи розв’язання конфлікту з місцевим населенням, 
правила поведінки в разі виявлення та застосування 
вибухового пристрою, викрадення транспортного засобу, 
реагування в разі захоплення заручників тощо. 

Підготовка та проведення зазначених навчань 
здійснювалися з використанням навчально-матеріальної 
бази НАВС із залученням фахівців профільних кафедр і 
перемінного складу академії. 

 



ННІ №1 НАВС 



Навчальний корпус 

Спортивний зал 



Навчальні полігони 

Блокпост 



Тир  

Тир 



Автомобільна 

підготовка 



Класи 

автомобільної 

підготовки 



Стадіон 



Їдальня 



Умови проживання 





Тренінги з 

безпеки 
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Продовження у 2021 році дії Сертифіката ООН на 
відповідність розробленого СМЦ НАВС спеціалізованого 
навчального курсу з підготовки міжнародних поліцейських 
вимогам і стандартам ООН 

 

 За дорученням МВС України підготовка та організація 
направлення національного персоналу до місій та їх 
подальшого супроводження 

 

За погодженням МВС України проведення тренінгів з 
безпеки для персоналів міжнародних організацій які діють 
на території України 
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Проведення заключного відбору кандидатів до міжнародних 
операцій з підтримання миру і безпеки та організація 
заходів з підготовки й забезпечення роботи комісії 
Департаменту миротворчих операцій Секретаріату ООН з 
відбору кандидатів до міжнародних операцій з підтримання 
миру і безпеки  

 

Впровадження в практичну діяльність короткострокового 
дистанційного ознайомчого курсу навчання «Участь МВС 
України в міжнародних операціях з підтримання миру і 
безпеки» 

 


