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Національної поліції. Основним завданням інформаційних підсистем є збір, 
накопичення, зберігання та обробка інформації з метою виконання завдань 
по боротьбі та попередженні правопорушень [1]. 

Інформаційне забезпечення відіграє важливу роль в діяльності 
працівників поліції, адже в їх роботі, насамперед, постає постійна передача 
інформації, обробка та відтворення, тому дуже важливо саме сьогодні робити 
усе можливе, аби удосконалювати апарат інформаційного забезпечення. 

Таким чином, напрямами вирішення поставлених проблем є: 
кодифікація законодавства у інформаційній сфері шляхом прийняття 
Інформаційного кодексу України та включення у зазначений акт окремого 
розділу щодо інформаційного забезпечення діяльності поліції; залучення 
міжнародної фінансової допомоги для покращення технічного забезпечення 
структурних підрозділів Національної поліції; розробка та реалізація єдиної 
політики інформаційного забезпечення діяльності поліції; налагодження 
взаємодії поліції з населенням у інформаційній сфері; впровадження нових 
форм і методів інформаційного забезпечення Національної поліції; правове 
виховання через засоби масової інформації.  

_________________________ 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ПРАВООХОРОНЦІВ 
 

Сьогодні в нашій країна перебуває в стані воєнних дій. А через те, що 
вони наразі здійснюються на сході України ми постійно перебуваємо під 
загрозою. Зараз в нашій державі дуже багато не зареєстрованої зброї. Саме 
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через це нам вкрай необхідний захист з боку правоохоронних органів. 
Через це на сьогодні дуже гостро постає питання саме професійної 

підготовки правоохоронців. Так на сьогодні розроблено декілька напрямків 
для навчання на майбутніх правоохоронців. Також є можливість 
покращувати свої знання. Проте порівнюючи досвіт навіть найближчих 
наших європейських сусідів ми розуміємо, що наразі в нас істотні прогалини 
в підготовці наших правоохоронців. 

Відтак в правоохоронних органах нашого найближчого сусіда, а саме 
Польщі. Система підготовки має рівневу структуру. Саме це дає можливість 
правоохоронцям набратися досвіду, а вже потім переводитися на вищі 
посади. Також перед прийняттям на навчання з майбутніми працівниками 
поліції проводять співбесіди, тестування, психологічні аналізи, медичні 
перевірки та фізичні іспити. Саме такий підхід виявляє людей котрі справді 
розуміють сутність цієї професії [1]. 

Також у порівнянні з Україною тривалість підготовки значно менша. 
При цьому майбутнім правоохоронцям надають лише необхідні у подальшій 
роботі навички та практичні поради [2, с. 10]. 

Саме тому порівнюючи систему підготовки правоохоронців в Україні 
та інших більш розвинутих державах ми розуміємо, що рівень нашої 
підготовки занизький. Тривалість підготовки працівників правоохоронних 
органів, хоча й зменшується, проте залишається надто тривалою. При чому 
при підготовці ми можемо спостерігати надмірне навантаження на 
теоретичні предмети [3]. 

Тому для покращення рівня освіти майбутніх правоохоронців 
необхідно збільшити кількість практичної підготовки. Так необхідно 
збільшити навантаження на такі дисципліни, як: вогнева підготовка, тактична 
підготовка та спеціальна фізична підготовка. При цьому необхідно зменшити 
навантаження на теоретичні предмети. Переглянути дисципліни котрі мають 
під собою однакові підґрунтя та об’єднати їх. 

Також на сьогодні для правоохоронців важлива психологічна 
підготовка котра забезпечить їх нормальну роботу в стресових ситуаціях. 
Тому необхідно розробити комплексне навчання з психологічної підготовки 
та допомоги правоохоронцям. Наразі вже існує наказ МВС «Про 
затвердження Порядку організації системи психологічного забезпечення 
поліцейських, працівників Національної поліції України та курсантів 
(слухачів) закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які 
здійснюють підготовку поліцейських», проте на разі залишається не 
розвинутою підготовка працівників правоохоронних органів саме з 
психологічної сторони [4]. 

Тож для того щоб покращити навчання в таких закладах необхідно: 
- Надавати більше часу саме для практичних дисциплін, насамперед 

вогневої та тактичної підготовки; 
- Об’єднати дисципліни котрі дублюють питання один одного, це 
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необхідно для того щоб зменшити навантаження на здобувачів вищої освіти; 
- Розробити план практичного відпрацювання набутих теоретичних знань; 
- Розробити програму психологічної підготовки. 
Відтак ми можемо зробити висновок для покращення підготовки кадрів 

в Національній поліції України нам необхідно переглянути систему 
підготовки. Необхідно зменшити навантаження на теоретичні предмети та 
більше уваги приділяти практичним. Також ми повинні більш якісно 
відбирати кандидатів в майбутні правоохоронці. До того ж важливим 
аспектом повинна виступати й психологічна підготовка. Тому ми можемо 
зробити висновок, що наразі нам необхідно реформувати систему підготовки 
працівників правоохоронних органів.  

_________________________ 
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НЕОБХІДНІСТЬ ДОТРИМАННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ПРИ 
ПОВОДЖЕННІ ЗІ ЗБРОЄЮ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК 

ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 
 

Поліцейський кожного дня, кожної хвили виконує свої службові 
обов’язки, та йому приходиться мати справу з дуже небезпечними 
злочинцями. Йдучи на службу, він не знає, що саме підготував для нього 


