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Сучасний розвиток Української держави характеризується багатьма 

особливостями у всіх сферах суспільного життя, зокрема й у сфері 
правоохоронної діяльності, зумовленими внутрішніми і зовнішніми 
процесами, серед яких чільне місце займає євроінтеграційний вплив. В 
національній системі правоохоронної діяльності остатніми роками 
відбуваються досить суперечливі явища, спрямовані на докорінне 
реформування системи правоохоронних органів. За таких обставин ця 
система потребує негайної модернізації, що дало б змогу створити ефективну 
сучасну систему правоохоронних органів.  

Законодавча невизначеність діяльності правоохоронних органів 
України спричиняє негативні наслідки, що тягнуть за собою неузгодженість: 
нечітке формулювання функціональних обов’язків, що призводить до 
дублювання та неефективного виконання професійних обов’язків; відсутність 
механізму втілення нормативно-правових гарантій соціальної та правової 
захищеності правоохоронних органів; заплутана система принципів 
діяльності та завдань кожного правоохоронного відомства. Зазначене 
свідчить, що вітчизняна правоохоронна система потребує певної 
реорганізації і доцільних змін [4].  

Україні у сфері реформування правоохоронної системи треба 
визначитись з моделлю поліцейської діяльності, для того, щоб не виникало 
необхідності постійно перебудовувати її після затвердження запропонованої 
структури. Для реформування механізму реалізації правоохоронної 
діяльності ще багато чого потрібно зробити, як законодавцям, так й в сфері 
реалізації відповідних правових норм, тому аналіз і творче використання 
позитивного досвіду країн ЄС є актуальним завданням для України, правда із 
урахуванням вітчизняного досвіду. Забезпечення належної реалізації 
правоохоронної діяльності, його механізму, запровадження в Україні 
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існуючих європейських стандартів, звісно, мають відбуватися з урахуванням 
специфіки національної правової системи, рівня розвитку громадянського 
суспільства та першочергових національних інтересів, потреб народу 
України, якому доводиться відстоювати справжню незалежність держави і 
територіальну цілісність [1, с. 151-155]. 

Ще одним напрямом розвитку діяльності правоохоронних органів слід 
назвати посилення демократичного контролю у сфері діяльності 
правоохоронних органів. Система цивільного демократичного контролю за 
діяльністю правоохоронних органів є важливим інструментом забезпечення 
дотримання в ній прав громадян, здійснювана не лише державними, але 
також й відповідними суспільними інститутами і окремими громадянами 
згідно з актуальними вимогами громадянського суспільства [3]. 

Для підвищення ефективності правоохоронної діяльності в умовах 
євроінтеграційних процесів в Україні доцільним є впровадження наступних 
напрямів розвитку правоохоронних органів, а саме: впровадження 
розгалуженості і різноманітності поліцейських систем, наявність 
поліцейських органів у різних міністерствах і відомствах, незалежність їх 
одна від одної (побудова системи підготовки фахівців орієнтована не лише на 
загальні завдання правоохоронної діяльності, а, передусім, на специфіку 
конкретної роботи в конкретній поліцейській службі); поділ правоохоронних 
структур за джерелами фінансування на державні, муніципальні, приватні за 
умов тісної співпраці між ними; підвищення соціальної спрямованості 
роботи поліції, яка орієнтована, насамперед, на захист прав і свобод 
громадянина; покращення високого професіоналізму поліції, який 
досягається не лише завдяки глибокій професійній підготовці у фахових 
поліцейських закладах освіти; обґрунтування позапартійності у роботі 
поліції, що накладає певні обмеження на прояви політичних, партійних 
переконань, забезпечує неупередженість у службовій діяльності, 
усвідомлення і переконання того, що поліція служить народові, державі, а не 
окремим партіям, кланам, групам; розвиток активної діяльності громадських 
добровільних об’єднань, спрямований на підтримку і допомогу поліції; 
підтримання відкритості, гласності, постійної апеляції до громадської думки 
при розв’язанні складних ситуацій, що виникають у правоохоронній 
практиці, забезпечуючи поліції довіру і підтримку населення [2]. 

Таким чином, проаналізувавши викладений матеріал, робимо висновок, 
що підвищення ефективності правоохоронної діяльності в умовах 
євроінтеграційних процесів в Україні є необхідним кроком розбудови 
демократичної соціальної правової держави, а головне – забезпечення 
реальності й захищеності прав громадян. Розвиток системи правоохоронних 
органів повинен мати планомірний і послідовний характер, а також вимагає 
адекватного наукового, правового, фінансового і матеріально-технічного 
забезпечення. 

_________________________ 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ДИСЦИПЛІН 
ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 

 
У сучасних умовах професійна діяльність поліцейських у багатьох 

випадках пов’язана із застосуванням вогнепальної зброї та наданням 
медичної підготовки. Це вимагає від поліцейських володіння відповідним 
рівнем  вогневої та медичної підготовки. У цьому аспекті основним засобом 
формування готовності до професійної діяльності стають засоби, форми і 
методи викладання вогневої підготовки і тактичної медицини в курсантів 
вищих навчальних закладів МВС (далі - ВНЗ МВС). 

Виходячи з цього, метою даної статті є визначення та обґрунтування 
нового підходу щодо комплексного вивчення майбутніми поліцейськими  
тактико-спеціальної підготовки, вогневої підготовки та тактичної медицини, 
яке сприятиме виробленню в майбутніх поліцейських та офіцерів поліції 
навичок щодо застосування вогнепальної зброї та надання першої медичної 
допомоги в різних в різних стресових умовах та екстремальних ситуаціях. 

Роль тактико-спеціальної підготовки поліції в сучасних умовах 
надзвичайно велика, адже наслідки різноманітних надзвичайних ситуацій 


