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РОЛЬ ВІЛЬНОГО КОЗАЦТВА В ОХОРОНІ ПРАВОПОРЯДКУ
В УКРАЇНІ У 1917 РОЦІ
Лютнева революція 1917 року не тільки змінила владу в Російській імперії, а й значно
погіршила криміногенну ситуацію в державі. Особливо складною вона була в Україні, яка з 1914
р. потерпала від Першої світової війни. Постійні реквізиції продовольства, фуражу, тяглової сили
призводили до поглиблення економічної кризи та, як наслідок, масового невдоволення
населення. Все це відбувалося в умовах зростаючого дезертирства, оскільки Тимчасовий уряд та
його виконавчі органи на місцях були неспроможні виконувати свої функції через відсутність
достатнього авторитету і довіри населення до них. В Україні утворилося ще два політичні табори,
які також претендували на владу, – Ради робітничих і солдатських депутатів та Центральна Рада
[1, с. 14–16]. Ради робітничих і солдатських депутатів як ліворадикальні органи пропагували
соціалістичні ідеї та відстоювали непорушність кордонів Російської держави. УЦР
репрезентувала інтереси українства, його прагнення до автономії, а з часом і до незалежності.
Звичайно, така політична ситуація лише посилювала анархію, породжувала хаос та сприяла
стрімкому зростанню злочинності в Україні. Оскільки царська поліція та жандармерія на початку
березня 1917 р. були ліквідовані, а новостворена міліція через брак належної організації та
досвіду була малоефективною у боротьбі зі злочинцями, то на місцях стихійно стали виникати
різні загони самооборони. Найбільшого розмаху серед них набуло Вільне козацтво. Створення
загонів Вільного козацтва було започатковано селянином Смоктієм зі Звенигородщини на
повітовому козацькому з’їзді. Дуже скоро цю ініціативу підтримали в інших губерніях –
Полтавській, Херсонській, Чернігівській і Волинській. До загонів вступали здебільшого селяни,
проте на Київщині до Вільного козацтва записувались і робітники [2, с. 89].
Незважаючи на вкрай негативне ставлення комісарів Тимчасового уряду до Вільного
козацтва, у жовтні 1917 р. відбувся перший його всеукраїнський з’їзд. На ньому були визначені
першочергові завдання Вільного козацтва: не допустити братовбивчої війни, озброюватися,
організовуватися, підтримати республіканський демократичний федеративний устрій Росії
тощо. Головою (отаманом) Вільного козацтва було обрано П. Скоропадського. А вже 13 листопада
1917 р. із прийняттям Статуту Вільного козацтва на Україні було завершено організаційне
становлення товариства [2, с. 90].
У кожному населеному пункті, незалежно від кількості мешканців, мала існувати лише одна
громада товариства з осіб будь-якої статі та національності. Чітко визначались її завдання:
охорона громадського порядку та спокою населення, захист громадян та їх власності, боротьба з
дезертирством, запобігання грабуванням, духовний і фізичний розвиток своїх членів та їх
громадське виховання. Керуючись Статутом громади Вільного козацтва, створювалися піші та
кінні муштрові загони, пожежні команди, видавалися брошури і журнали, поширювався серед
населення агітаційний матеріал, організовувалися спортивні тренування, концерти, різноманітні
подорожі, виставки, хори, організовувалися зібрання, лекції, читання. У рамках цих заходів
проводилися зустрічі, зібрання та курси, де, по суті, здійснювалася підготовка кадрів з охорони
громадського порядку. Так, у Харкові 30 листопада 1917 р. відбулися перші заняття з підготовки
членів товариства Вільного козацтва до несення служби та її особливостей [3, с. 16]. Ця практика
була доволі поширеною і в інших містах України.
Отже, Вільне козацтво можна вважати першою національною воєнізованою організацією, яка
не лише здійснювала функцію з охорони правопорядку в Україні у 1917 році, а й займалася
підготовкою відповідних кадрів.
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ЮРИДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ОХОРОНЦІВ
ПРАВОПОРЯДКУ В ХАРКОВІ
Університет став піонером організації довузівської підготовки в системі МВС України як
складової багатоступеневої освіти. Наказом, підписаним міністром внутрішніх справ
Ю. Ф. Кравченком та міністром освіти України М. З. Згуровським 30 серпня 1995 р. при
Університеті внутрішніх справ було створено Юридичний ліцей, який здійснював навчання для
здобуття повної загальної середньої освіти з поглибленою юридичною та посиленою фізичною
підготовкою і правоохоронною орієнтацією дітей, батьки яких – працівники органів внутрішніх
справ, які загинули чи отримали каліцтво під час боротьби зі злочинністю та охорони
громадського порядку, а також інших обдарованих дітей. Перших ліцеїстів Юридичний ліцей при
Університеті внутрішніх справ прийняв на навчання у вересні 1995 р. (до занять приступили 72
юнаки). Терміном навчання було визначено 3 роки. Університет повинен був забезпечити
викладання юридичних і спеціальних дисциплін та підготувати необхідну навчально-методичну
базу. Ліцей став першим таким закладом у системі МВС України. Пріоритетним напрямком
навчальної діяльності ліцею була визначена «професійна спрямованість на базі
загальноосвітньої підготовки майбутніх співробітників міліції України». Враховуючи
вищезазначене, колектив ліцею зосередився на вирішенні визначених у статуті навчального
закладу завдань, що безпосередньо пов’язані з профільним навчанням та вихованням:
– надання вихованцям загальноосвітніх та основ професійних знань, необхідних для
подальшого навчання у вищих навчальних закладах системи МВС України;
– формування у вихованців моральних і вольових якостей, дисциплінованості, високої
свідомості, громадської відповідальності та серйозного ставлення до службових обов’язків,
прищеплення любові до майбутньої професії;
– підготовка вихованців фізично здоровими й витривалими, здатними стійко долати
труднощі служби в підрозділах органів внутрішніх справ;
– надання допомоги сім’ям загиблих співробітників МВС України та сім’ям співробітників,
які отримали каліцтва під час виконання службових обов’язків;
– надання допомоги у вихованні дітей сім’ям співробітників МВС України, які більшу частину
свого часу віддають несенню служби;
– виховання найбільш підготовлених майбутніх курсантів учбових закладів МВС України, які
з перших днів навчання зможуть виконувати обов’язки молодших командирів [1, с. 349].
Юридичний ліцей створювався як підрозділ Національного університету внутрішніх справ.
Такий загальноосвітній навчальний заклад у складі вищого навчального закладу в системі
професійної освіти МВС України з’явився вперше.
Юридичний ліцей університету став добрим почином і прикладом для наслідування. Згодом
відкрилися спеціалізовані класи шкіл міст Суми, Охтирки та Керчі. Після закінчення ліцею його
випускники зараховувалися до університету й інших вищих навчальних закладів освіти системи
МВС України.
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