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знижує забезпечення на функціональному рівні інших видів професійної 
підготовки); 

-наявність та стан навчально-матеріальної бази з фізичної підготовки; 
-фінансування; 
-методична підготовленість керівників заняття з фізичної підготовки [2]. 
Отже , підвищення рівня виконання завдань за призначенням , успішності 

навчання з дисциплін, які вивчаються, необхідно проводити професійний відбір 
особових справ кандидатів на навчання у ВНЗ освіти МВС України за 
відповідними критеріями фізичної підготовленості майбутньої професії.  
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ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
 

На сьогодні, у зв‘язку з Операцією об‘єднаних сил на сході України, 
мабуть, кожному відома ситуація про незаконний обіг зброї на всій її території, 
що викликає підвищення рівня злочинності у державі. Відсутність чіткої 
правової регламентації володіння вогнепальною зброєю в Україні призводить 
до того, що межа між законним і незаконним володінням інколи розмита. У 
правоохоронному відомстві визнають, що між збільшенням кількості збройних 
нападів та продовженням збройного протистояння на сході України існує 
взаємозв‘язок. 
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Протидію цьому становищу може лише погіршити введення, так званої, 
надзвичайної ситуації у зв‘язку зі стрімким поширенням на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19.  Адже для забезпечення публічної 
безпеки й порядку будуть залучені не лише поліцейські, але й курсанти 
закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Тому, на мою думку, 
зараз постала проблема щодо удосконалення вогневої підготовки поліцейських 
саме для самозахисту під час протидії злочинності. 

До основних зобов‘язань поліцейських належить дотримання Конституції 
України, професійне ставлення до своїх службових обов‘язків, належне 
виконання наказів керівництва. Також сюди відносять повагу до прав і свобод 
громадян [1]. Та чи відповідають останні взаємністю? Працівники поліції 
мають виконувати свої обов‘язки об‘єктивно в точній відповідності до чинного 
законодавства. Тож воно надає силовим органам влади переваги, аби ті могли 
протистояти злочинності. Суть цього привілею полягає у наданні сили та 
законності вимогам поліцейського, а також у дозволі їм застосовувати, так 
званні, поліцейські заходи примусу та спеціальні засоби. Тобто, якщо особа 
чинить опір законним вимогам поліцейського, останній у свою чергу має право 
застосувати спеціальні засоби, які до речі, застосовуються у випадках, коли вже 
були використані, але не дали бажаних результатів усі інші форми 
попереднього впливу на правопорушників. Також, щодо наміру застосування 
цих засобів, обов‘язково заздалегідь повинно передувати попередження. І вже, 
як крайній захід, працівники поліції мають право застосовувати вогнепальну 
зброю у певних випадках, зазначених в законодавстві [1]. 

 Водночас, за неправомірне використання цих переваг можна натрапити 
на відповідальність. Отже, для цієї «гри» в законодавстві чітко встановлені 
підстави, за яких поліцейський може правомірно застосувати як фізичний 
вплив, так і вогнепальну зброю. Тож, на сьогоднішній день, для підтримання 
правопорядку та дисципліни у суспільстві, коли люди напружені через 
незнання майбутнього та примусове виконання правил щодо дотримання 
карантину, а до цього стану ще й додати незаконний обіг вогнепальної зброї у 
руках цивільного населення, знання правової основи застосування вогнепальної 
зброї стає необхідним пріоритетом для поліцейських, але це не гарантує вміння 
її застосування. 

Оцінити кількість одиниць незаконної зброї в Україні не просто через те, 
що зброя масово використовується в зоні конфлікту на сході та 
неконтрольовано виводиться звідти. Поліція за 2017 рік задокументувала майже 
вісім тисяч фактів незаконного поводження зі зброєю і вилучила майже дві з 
половиною тисячі одиниць вогнепальної зброї, 240 тисяч набоїв, понад дві 
тисячі гранат та 72 вибухових пристрої [2]. Продуктивність роботи в перешкоді 
незаконному обігу зброї пов‘язана з організацією та проведенням комплексу 
заходів, які інколи можуть передбачати застосування вогнепальної зброї. Під 
час навчання в закладах вищої освіти зі специфічними умовами, курсантів 
навчають і правовим основам і тактиці застосування вогнепальної зброї. Та на 
мою думку, це навчання не повинно припинятись у зв‘язку з закінченням ЗВО, 
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а навпаки, продовжувати розвиватися вже у відділах поліції. Наприклад, через 
ситуацію у Києві, яка трапилась 7 лютого 2016 році, коли патрульні поліцейські 
змушені були відкрити вогонь по колесах авто під час переслідування, що 
спричинила смерть одного з пасажирів, було введено навчання для 
поліцейських [2]. Це тренування охоплювало можливість опанувати вміння 
вести вогонь по мішенях, що імітують колеса автомобіля для його примусової 
зупинки. Та невже впровадження такого типу тренувань можливе лише після 
негативних випадків застосування зброї? 

Виходячи з вищевикладеного, на мою думку, необхідно забезпечити 
належним рівнем вогневої підготовки працівників поліції наперед, а не чекати 
настання тих чи інших ситуацій. Нинішній стан у суспільстві потребує 
готовності поліцейських аби прийняти рішення по застосуванню зброї. Тому, я 
гадаю, слід запровадити певні курси з покращення якості стрільби, можливо 
навіть ввести якісь тренінги, з психологічної точки зору, до готовності 
застосування зброї. 

 
 

Бібліографічні посилання: 
1. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015. URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата звернення 28.03.2020) 
2. https://mvs.gov.ua/ua/news/11656_U_2017_roci_Nacpoliciya_viluchila_z_n

ezakonnogo_obigu_ponad_dvi_tisyachi_granat_INFOGRAFIKA_FOTO.ht
m(дата звернення 28.03.2020) 

3. https://nv.ua/ukraine/events/v-mvd-pokazali-kak-politsejskie-budut-uchitsja-
streljat-po-kolesam-avtomobilja-100352.html (дата звернення 28.03.2020) 

 
 
 
 
 

Рогaльский Володимир Ілліч 
стaрший виклaдaч кaфeдри спeціaльної 
фізичної підготовки 
Дніпропeтровського дeржaвного 
унівeрситeту внутрішніх спрaв, 
мaйор поліції 
 

ПРОБЛEМИ ТA ПEРСПEКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТEМИ 
ПРОФEСІЙНОГО ВІДБОРУ МAЙБУТНІХ ПОЛІЦEЙСЬКИХ 

 
Поліцeйськa освітa тa фізичнa підготовлeність є основою eфeктивної 

внутрішньої систeми бeзпeки. Злочинність стaлa більш сукупною, a зaгрози 
зростaють. Прaцівники поліції, доручeні дотримувaтись зaконів, повинні бути 
відкриті до нових підходів.      


