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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІЗИЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ 

ПІДРОЗДІЛІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

У сучасних реаліях підготовка професійних і 
компетентних кадрів для органів поліції є найбільш 
актуальним питанням так як система підготовки 
поліцейських у навчальних закладах МВС застаріла і 
проходить реформування. Як зазначає Є.В. Зозуля,
практична співробітництво МВС України з 
Європейським інститутами стала здійснюватися спільно 
з Офісом ОБСЄ в Україні відповідно до проекту «Міліція 
та права людини: європейський вимір», який 
спрямовано на вдосконалення навчальних програм з 
підготовленості майбутніх правоохоронців з 
урахуванням європейських стандартів у галузі 
правоохоронної діяльності» [1].

Мета. Визначення основних проблем розвитку 
системи, професійного відбору майбутніх працівників 
підрозділів превентивної діяльності Національної поліції 
і основних напрямків впровадження інноваційних 
підходів для удосконалення підготовленості майбутніх 
правоохоронців.

Основна проблема полягає в тому, що поліцейська 
освіта є давно застарілою та проходить реформування 
відомчих вищих навчальних закладів, які 
підпорядковані Міністерству внутрішніх справ.

При цьому для роботи в поліції широкий датчик 
цього слова підійде до будь-якої вищої юридичної 
освіти, отриману в будь-якому вищому навчальному 
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закладі. А для того, щоб поставити дієздатного 
кандидата на посаду поліцейського, який раніше успішно 
пройшов конкурс, що спеціалізується на науковій 
діяльності, цікаво провести інтенсивний навчальний курс 
в МВС від шести місяців до одного року.

Особливу увагу слід приділити насамперед вступним 
та випускним іспитам з фізичної та спеціальної 
підготовки правоохоронців.

Проблема професійного відбору молоді, яка вступає 
до вузів МВС України в широкому діапазоні ще не 
вивчена, і потрібен метод її вивчення та коригування з 
урахуванням вимог сучасності. Від загальної фізичної 
підготовленості кандидатів на посаду правоохоронців, їх 
здоров'я, залежить ефективність процесу освоєння 
техніки єдиноборства, яка в більшості випадків вирішує 
долю заходів щодо припинення правопорушень.

Тому для кандидатів потрібна нормальна фізична 
підготовка, щоб звернути увагу на майбутніх
працівників правоохоронних органів у період первинної 
підготовки та при переміщенні на посаді є одними із 
важливих факторів для поліцейського.

Однак аналіз літератури та практичний досвід 
показав, що рівень підготовленості кандидатів на 
навчання у ЗВО системи МВС України недостатній.

Кандидати на посаду поліцейського у більшості 
випадків не можуть скласти базові стандарти фізичної 
підготовки, тому під час тренінгу вони не 
вдосконалюють своїх навичок a намагаються довести 
свої фізичні здібності до рівня вступних іспитів. Тому, 
на мій погляд важливо брати кандидатів, які мають 
фізичну та психологічну підготовленість . Після таких 
змін кількість майбутніх співробітників поліції 
знизиться, але рівень підготовки та професіоналізм 
підвищиться.

Кандидати, які мають юридичну освіту, які 
пройшли спеціальний навчальний курс від 6 місяців до 
року. За такий короткий час, кандидати не можуть 
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одночасно засвоїти тактико-спеціальну, вогневу та 
фізичну підготовку, удосконалити знання нормативно-
правової бази. Таким чином, після курсів підвищення 
квалікації чи первинного спеціального навчання в 
більшості випадків недостатньо. Тому на мою думку 
таке навчання є неефективним і не підходить.

Для цього є багато причин:
- діяльність поліцейських відбувається в нових 

умовах, її навчання та підготовка в цілому здійснюється 
за старими принципами, критеріями та методичними 
рекомендаціями;

- низький рівень підготовки правоохоронців 
(фізичний, спеціальний, психологічний, професійний та 
прикладний);

- невідповідність рівня підготовки до європейського;
- недоліки професійного відбору молоді до 

правоохоронних органів;
- недостатнє практичне обґрунтування складної 

тактико-спеціальної підготовки, фізичні та тренувальні 
роботи зі зброєю;

- низький рівень мотивації до вдосконалення 
власної професійної підготовки та розвиток фізичних та 
спеціальних якостей.

Основні фактори, що зменшують вплив фізичних 
вправ на результати процесу професійного навчання:

- відсутність стандартних програм з СФП;
- відсутність достатнього часу для оволодіння 

тактичними та спеціальними навичками поводження та 
використання зброї;

- низький початковий рівень фізичної 
підготовленості більшості кандидатів, які вступають до 
ЗВО Міністерства внутрішніх справ України;

- неефективне використання часу, відведеного на 
фізичну підготовку;

- потреба в більшій практиці нових знань.
Основна мета - поліпшити фізичну підготовленість 

майбутніх правоохоронців. Актуальним є питанням 
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формування фізичного, професійного та прикладного та 
психологічного якості з урахуванням специфіки 
обраного напряму служби у правоохоронних органів, а 
також комплексний підхід до поєднання фізичного, 
тактико-спеціального та вогневого тренінгу, який 
імітуватиме ситуації самозахисту, та затримання 
правопорушника на практичних заняттях, а не в 
теоретичних ситуаціях.

Також необхідність залучення фахівців, які 
працюють в територіальних підрозділах поліції та 
викладачів адміністративного та кримінального права з 
метою вирішення дій в найпоширеніших ситуаціях, що 
виникають під час службової діяльності, які з одного 
боку дадуть правові підстави застосовувати набуті 
знання на практиці, а з іншого боку дозволять вживати 
адекватних заходів зважаючи на реальну ситуацію.

Як висновок слід зазначити наступне. По-перше, 
головна проблема - низький рівень фізичної 
підготовленості молоді, що вступає у ЗВО системи МВС. 
По-друге, відсутність єдиної стандартної програми 
фізичної та спеціальної підготовки в ЗВО системи 
Міністерства внутрішніх справ України та скорочення 
кількості годин за дисципліною. По-третє, низька 
мотивація молоді до занять фізичною культурою. 
Перспективами подальших досліджень є розробка та 
впровадження власних програм фізичної та спеціальної 
підготовки для ЗВО Міністерства внутрішніх справ 
України.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ 
ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЯ 
НЕПОВНОЛІТНІМИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Для розуміння організаційно-правових проблем 
превентивної діяльності Національної поліції України 
щодо запобігання вчинення неповнолітніми 
правопорушень, слід з‘ясувати сутність поняття 
превентивної діяльності Національної поліції, щодо 
запобігання вчинення дітьми правопорушень. 

В умовах реформування системи МВС України в 
порівнянні з міліцією (органами внутрішніх справ) 
докорінно змінюється і зміст покладених на Національну 
поліцію України завдань, а відповідно відбувається 
заміна мети та засобів реалізації адміністративної 
діяльності поліції.

Ряд авторів у поняття: адміністративної діяльності 
Національної поліції вкладає наступний зміст – це 
виконавчо-розпорядча, державно-владна діяльність з 
організації та здійснення Національною поліцією 
функцій з охорони публічного порядку, забезпечення 
публічної безпеки, попередження й припинення 
правопорушень адміністративно-правовими засобами 
та надання публічно-сервісних послуг.

Для розкриття поняття та особливостей 
превентивної діяльності Національної поліції України 
щодо запобігання вчинення адміністративних 
правопорушень дітьми необхідно звернутися до 
тлумачного словника. Відповідно до академічного 


