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майбутній правоохоронець зможе адекватно діяти у своїй професійній діяльності, що може запобігти розвитку злочинності в нашій країні.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СЛУЖБОВО БОЙОВОЇ Д
ІЯЛЬНОСТІ СИЛ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Ця Концепція визначає систему поглядів на розвиток рипто валю та
оборонних спроможностей України у середньостроковій перспективі, сформованих на основі оцінки
рипто валют середовища та фінансовоекономічних можливостей держави, здійснених в рамках комплексного огляду сектору безпеки і оборони України [1].
Метою Концепції є визначення шляхів формування національних безпекових та оборонних спроможностей, що дадуть змогу відновити територіальну цілісність України у межах міжнародно визнаного державного кордону
України, гарантувати мирне майбутнє України як суверенної і незалежної,
демократичної, соціальної, правової держави, а також забезпечать створення
національної системи реагування на кризові ситуації, своєчасне виявлення,
запобігання та нейтралізацію зовнішніх і внутрішніх загроз національній
безпеці, гарантування особистої безпеки, конституційних прав і свобод людини і громадянина, забезпечення кібербезпеки, оперативне спільне реагування на кризові та надзвичайні ситуації [1].
В умовах сучасної геополітичної обстановки, різкого зростання агресивності загроз воєнного характеру, які на Сході України переросли у збройний
конфлікт, забезпечення воєнної безпеки держави, готовності її сектору безпеки і оборони до відбиття збройної агресії проти України визнано основним
стратегічним напрямом реалізації державної політики у сфері національної
безпеки і оборони [2].
Та як пропонує К. Валасек – іноземний експерт, що сектори безпеки
треба розглядати, як сукупність державних інститутів та інших організацій,
які відіграють певну роль у підтриманні безпеки держави та його громадян, а
саме:
 основні суб’єкти безпеки, представлені державними силовими структурами;
 органи управління системою безпеки і контролю – від парламенту й
уряду до суб’єктів громадянського суспільства, у тому числі засобів масової
інформації;
 органи юстиції та правопорядку;
 не передбачені законодавством сили безпеки, а саме визвольні армії,
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партизанські формування, приватні охоронні фірми, ополчення політичних
партій тощо;
 не передбачені законодавством учасники громадянського суспільства –
професійні об’єднання, науководослідні заклади, правозахисні, релігійні й
неурядові організації та групи місцевої громадськості [3].
Також А. Фопен, який вважає, що сектор безпеки складається «зі збройних сил, служб безпеки, поліції у формі або в цивільному, жандармерії,
служб розвідки, прикордонних служб, служб внутрішньої безпеки, а також
міліції та озброєних формувань, які працюють на державу, поряд з нею або
пов’язані з нею» [3].
На мою власну думку, я згоден с висловами цих іноземних експертів,
тому що ці, так скажемо – інститути, це є відображенням Конституції України, тому що вони захищають та підтримують права і інтереси громадян,
рипдонів, незалежності нашої країни. Тому один з шляхів підтримання та
удосконалення службово та бойової діяльності сил сектору безпеки України
– це відповідний нагляд за цими інститутами, правильні реформи, які підуть
на покращення кожного напряму, окремої галузі.
На підтвердження моїх слів будуть статті Конституції України, в яких
чітко все визначено:
- Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна,
правова держава.
- Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
- Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність
і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість
діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком
держави [4].
Висновком може бути такі слова, що треба проводити комплексний
огляд сектору безпеки і оборони України для подальшого виявлення та усунення рипто валют, а також вдосконалення законодавчого, методологічного
та організаційно-методичного забезпечення, посилення координації усіх його
складових та належного інформаційного обміну, які-б вони не були. А саме
комплексна оцінка стану складових цього сектору безпеки з метою ефективної протидії реальним та потенційним загрозам воєнного характеру та підвищення його готовності до відбиття збройної агресії проти України.
1. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016
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ВАЖЛИВІСТЬ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАНЯТЬ
З РУКОПАШНОГО БОЮ КУРСАНТІВ ЗВО МВС НА ОСНОВІ
АНАЛІЗУ ЗМАГАНЬ ПЕРШОСТІ УКРАЇНИ
В цьому розділі викладається обґрунтування необхідності внесення
змін до змісту і методику навчання по розділу «Спортивні єдиноборства і рукопашний бій» для курсантів ЗВО із специфічними умовами навчання.[1,
с.114-117].Порівняльний аналіз арсеналу технічних дій спортсменів рукопашників (18-21 рік) з метою виявлення чинного арсеналу технічних дій, що
використовуються спортсменами — рукопашниками, був проведений порівняльний рипто валют поєдинків «Першості Збройних Сил України з рукопашного бою».
Дане змагання проходило 22 квітня 2017 року в м. Житомир.
Загалом, були проведені аналізи з 33 змагальних поєдинків серед вихованців у віці від 18 до 21 року, більшість з яких займаються за програмами
додаткової освіти рукопашним боєм. З 33 поєдинків достроковою перемогою
больовим прийомом завершилося 3 бої (10%); перемогою через явну перевагу двома нокдаунами 2 бою (6%); перемогою через дискваліфікацію суперника 1 бій (3%); в інших 27 поєдинках перемога була здобута за очками
(81%) Що ж стосується техніки боротьби, то в поєдинках зафіксовано 12 видів кидків та звалювань. Серед яких найбільшу кількість повторень та ефективність виконання припадають на кидок з захопленням двох ніг (26 кидків).
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