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ми. Розуміння доступних ресурсів для психічного здоров’я, своєчасне звер-
нення та підтримка поведінки, яка звертається за допомогою, є важливим для 
команди спортивної медицини. 

1. Посилання: 
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/3741/1/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%
B0%205%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%
D0%B7%D0%BC%20%D1%83%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%96
.pdf 

2. Pargman D. Psychological Bases of Sport Injuries. // Fitness Information 
Technology (FiT); 3rd edition. – 2007 
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Освічені та фізично підготовленні працівники поліції є основою внут-

рішньої системи безпеки. З кожним днем злочинність зростає, а разом з цим 
зростають загрози, тому це потребує нових сил. Правоохоронці повинні бути 
психологічно та фізично підготовленими, а також вміти творчо та швидко ре-
агувати в нестандартних ситуаціях. Одним із критеріїв тісного співпрацю-
вання та налаштування зв`язку з громадянами є культурно усвідомлений та 
соціально  рипто валют  офіцер поліції. Правильно відреагувати в певних 
ситуаціях, розв`язати непрості ситуації допомагає не тільки освіта, а також 
фізична підготовленість. 

Мета даної публікації – визначити основні проблеми розвитку системи 
професійного відбору майбутніх правоохоронців та основних галузей впро-
вадження інноваційних підходів для вдосконалення підготовленості  рипто 
ніх поліцейських. 

Важливим фактором для правоохоронця є вимоги достатнього рівня фі-
зичної підготовленості в період початкової підготовки та при виконанні. Не 
дивлячись на це, аналіз літератури та практичний досвід показав, що рівень 
підготовленості курсантів недостатній. В більшості випадків кандидати на 
посаду поліцейського не можуть скласти базові нормативи, тому під час на-
вчання  вони не покращують свої навички, а намагаються підвищити рівень 
фізичної підготовки до рівня вступних іспитів. Важливо приймати на службу 
кандидатів, які фізично та психологічно відповідають стандартам. Провівши 
такі зміни для відбору кандидатів, кількість майбутніх кадрів для місцевих 
органів поліції зменшиться, проте рівень професійної підготовки збільшить-
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ся. [1] 
Основною метою підвищення фізичної підготовленості майбутніх пра-

воохоронців є формування професійно-прикладних, психологічних та, голов-
не, фізичних якостей з урахуванням специфіки обраного напрямку несення 
служби в органах Національної поліції. Комплексний підхід об`єднання так-
тико-спеціальної, вогневої та фізичної підготовки допоможуть імітувати си-
туації переслідування, самозахисту та затримання правопорушника не теоре-
тично, а на практичних ситуаціях. 

Головними  завданнями професійної підготовки кандидатів до органів 
Національної поліції України є: 

 – забезпечення потреб держави і суспільства кваліфікованими фахів-
цями правоохоронної діяльності, здатних на належному рівні забезпечити 
охорону публічного порядку, боротися зі злочинністю та захистити законі 
права і свободи громадян, передбачених Конституцією України;  

– реалізація принципу безперервного навчання протягом служби з ме-
тою постійного поглиблення та розширення професійних знань;  

– постійно напрацьовувати та вдосконалювати практичні навички пра-
цівників, застосовувати заходи впливу з дотриманням прав людини і грома-
дянина, передбачені законодавством України. [2] 

Фізичне виховання працівників поліції має свої специфічні особливос-
ті: конкретна спрямованість фізичного виховання як предмету навчального  
плану визначається не тільки загальними соціальними задачами, які  вирішу-
вати покликане фізичне виховання, але і вимогами, що пред’являються спе-
ціальністю, до якої готують курсанта; фізичне виховання повинне здійснюва-
тися з урахуванням умов і характеру їх майбутньої професійної діяльності, а 
значить, містити в собі елементи не лише стандартної фізичної підготовки, 
але й  фізично підготувати курсантів до рішучих та впевнених дій у нестан-
дартних ситуаціях, тобто використовувати засоби рукопашного бою, прийо-
мів для самозахисту  та інших професіонально необхідних фізичних якостей, 
навиків, знань, а також для підвищення стійкості організму до дії зовнішньо-
го середовища. Вищезазначений матеріал підтверджує важливість фізичної 
підготовки курсантів у системі МВС України. 

Проте все вище сказане не буде реалізовано, якщо рівень підготовки 
майбутніх курсантів не буде відповідати стандартам. Починаючи свою служ-
бу у місцевому відділку поліції, правоохоронець із таким рівнем підготовки 
не зможе надати вчасну та повну допомогу громадянам. Тому дана галузь  
підготовки майбутніх офіцерів поліції потребує реформування.  

Виконання правоохоронних функцій, перш за все залежить від якісного 
відбору та підготовки майбутніх правоохоронців, основне завдання якої по-
лягає в створенні організаційно-правових, соціальних, виховних, психологіч-
них, матеріально-технічних, фінансових, економічних та інших передумов 
для формування кваліфікованого кандидата органів Національної поліції 
України, що здатний ефективно та на високому рівні вирішувати покладені 
на нього завдання. Відбір кандидатів на вступ до університетів зі специфіч-
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ними умовами потребує змін. Суспільство потребує повноцінного захисту, 
який може надати тільки висококваліфікований та фізично підготовлений 
поліцейський.  Вдосконалення системи професійної підготовки правоохоро-
нців – довготривалий процес, який потребує опрацювання основних напрям-
ків, їх наукового й експертного дослідження та обговорення, нормативного 
доопрацювання та головне, зміни ставлення самих правоохоронців до особи-
стої підготовки та системи професійної підготовки взагалі. 

1. Комзюк, М. А., Кущенко, В. О., Іншеков, М. В. (2018). Проблеми та перспективи 
розвитку системи професійного відбору майбутніх поліцейських. Харків. 

2.  Пелагеша О.Г. Професійний відбір та підготовка кадрів для органів Національної 
поліції України в сучасних умовах. / О.Г. Пелагеша [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу : http://elar.naiau.kiev.ua/ 
bitstream/123456789/3164/1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0
%BD%D1%82%20Microsoft%20Office%20Word19.PDF. 
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Актуальність теми: Закон про захист особистої інформації № 4 від 

2013 року сприяє захисту персональної інформації державними та приватни-
ми органами. Закон про захист особистої інформації (POPIA) Президентом 
було підписано законом 19 листопада та опубліковано в Повідомленні Уряду 
37067 від 26 листопада 2013 року. Щойно закон набуде чинності, компаніям 
буде надано пільговий період на рік для виконання із Законом, якщо цей 
пільговий період не буде продовжено, як це дозволено Законом. Президент 
підписав декларацію про визнання деяких частин Закону про захист персона-
льної інформації № 4 від 2013 року, який діє з 11 квітня 2014 року. Розділи, 
які набули чинності, стосуються призначення Регулятора інформації. 

Національна Асамблея схвалила призначення членів Інформаційного ре-
гулятора 7 вересня 2016 року. Регулятор несе відповідальність за освіту, кон-


