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забезпеченням, що відбивається на професійній (тактичній) підготовці та 

перепідготовці поліцейських. 
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Реформування системи МВС України необхідно не тільки для поліцейських, але в 

першу чергу для самих громадян нашої країни. Кожен хоче почувати себе безпечно вдома, 

перебуваючи на вулиці, в сквері, вокзалі, стадіоні чи в іншому громадському місці і цю 
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безпеку повинні забезпечувати працівники Національної поліції, надавати кваліфіковану 

допомогу. 

Яким критеріям повинен відповідати працівник Національної поліції? Я думаю Ви 

скажете він повинен бути професійно - підготовленим, юридично підкованим та 

ерудованим спеціалістом своєї справи. Звичайно таких спеців необхідно готувати і 

готувати у спеціалізованих навчальних закладах.  

Постійне хронічне недофінансування міліції, поступова ліквідація соціального 

забезпечення, відсутність належного матеріально-технічного забезпечення і елементарних 

умов праці (відсутність внормованого робочого дня) спричинило до значного відтоку 

висококваліфікованих працівників, а як наслідок руйнування системи  цінностей. [1, 51]  

Процес реформування правоохоронної системи та системи органів внутрішніх 

справ виник як результат зростаючих вимог громадянського суспільства до якості та рівня 

свого життя а відповідно і якості державних органів-регуляторів суспільних процесів. В 

умовах реформування значний відсоток уваги суспільства припадає і на підрозділи, що 

здійснюють підготовку кадрового потенціалу для підрозділів Національної поліції.  

Серйозного підходу та докорінної реформи потребує і відомча першопочаткова 

освіта, переважна більшість закладів якої приєднано і уведено в структуру вищих 

навчальних закладів МВС України. Адже в європейських державах, США, Канаді 

першопочаткова поліцейська освіта є базовою і обов‘язковою для кожного поліцейського 

[2, с. 186]. 

Паралельно з реформою відомчої освіти МВС повинні проходити серйозні зміни і в 

практичних підрозділах МВС, спрямовані на підняття авторитету та престижу працівника 

поліції (належні умови праці та матеріально-технічного забезпечення, гідний рівень 

заробітної платні, соціальне забезпечення). Лише такий підхід до правоохоронної системи 

загалом, дозволить зменшити плинність кадрів та постійну потребу у їх заміщенні. В 

кінцевому результаті такі заходи дозволять скоротити кількість навчальних закладів МВС 

(давши їм час на переорієнтування напрямків підготовки фахівців) та переорієнтувати їх 

на забезпечення поліції не кількісними, а більш якісними кадрами [3, с. 93].  

Держава та суспільство повинні бути зацікавлені в професійних і патріотично-

налаштованих поліцейських кадрах, а спеціалізовані навчальні заклади мати відповідне 

матеріальне та технічне забезпечення. Очевидним є й те, що форми освітнього процесу у 

навчальних закладах системи МВС носять аудиторний характер. Відносно мізерна 

частина занять відбуваються за межами навчальних аудиторій. Спортивні комплекси 

навчальних закладів в основному зорієнтовані на заняття із розвитку загальної фізичної 

культури і не задовольняють спеціальних потреб освітнього процесу. У них відсутні 

спеціалізовані спортивно-воєнізовані навчальні полігони по при значну кількість 

відведених годин для вивчення тактичної (тактико-спеціальної) підготовки, спеціальної 

фізичної підготовки, не передбачено навчання екстремального водіння.  

Чи не є свідченням прогалин у практичній підготовці працівників поліції сумні 

випадки перестрілок чи вогневих контактів із злочинцями, що закінчувались не на користь 

полісменів? Саме поверхневе, теоретичне, віртуальне відношення до вивчення питань 

пов‘язаних із тактико-спеціальною підготовкою, матеріальна убогість забезпечення 

освітнього процесу призводить до того, що працівник поліції не може вчасно та якісно 

зорієнтуватись у ситуації, що склалась, мобілізуватись та якісно відреагувати. 
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Якщо спеціалізовані навчальні заклади системи МВС України хочуть відповідати 

сучасним європейським вимогам, у їх структурі повинен бути не тільки якісний 

професорсько-викладацький склад, який забезпечує їм серйозний науковий потенціал, але 

й якісні тактичні полігони для відпрацювання екстремальних ситуацій, тактичних 

прийомів та дій у динамічних ситуаціях службового характеру. Умови спортивних залів, 

аудиторій, інших технічних приміщень не дають змоги максимально реалістично 

змоделювати потенційну небезпечну ситуацію. 

 На даний час виникає потреба кваліфікованій перепідготовці працівників 

патрульної поліції які навчались два місяці первинній підготовці і не мають відповідного 

фахового рівня. За основу їх перепідготовки слід прийняти вищі навчальні заклади 

системи МВС України які повинні забезпечувати комплексну багаторівневу підготовку 

працівників всіх рівнів, причому як спеціалізовану правоохоронну, так і юридичну. [1, 51] 

І для цього їм необхідна відповідна матеріально - технічна база. Саме цей процес 

перепідготовки повинен проводитись на спеціалізованих тактичних полігонах що дасть 

можливість створити найбільш реальні умови, що можуть скластися при затриманні 

злочинця або розіграти конфліктну ситуацію максимально наближеною до реальної події. 

Навчання проводити в екіпіруванні, яке повинне бути таким, як під час виконання 

військово-бойових завдань, з навчальною зброєю (маркерами) та імітаційними 

спеціальними засобами.  

У навчальних закладах системи МВС України перебувають фахові викладачі з 

вагомим практичним досвідом роботи, які можуть відтворювати ті чи інші обставини, 

наводити приклади з практики, пояснювати що було не правильно і як необхідно було 

діяти, пояснити причини та наслідки допущених помилок що на практиці можуть 

призвести до летального випадку. Також при проведенні практичних занять такі навчальні 

полігони дадуть можливість включати елементи надання долікарської допомоги - це може 

бути ножове або вогнепальне поранення, переломи, травматична ампутація, складні 

кровотечі, евакуація пораненого, контроль та прикриття і т.д.  

Спочатку навчати поліцейських виконувати завдання без помилок у повільному 

темпі, з дотриманням правових підстав застосування поліцейських заходів примусу, діяти 

виключно в рамках чинного законодавства, оперувати статтями відповідного нормативно-

правового акту, а надалі обмежувати слухачів або курсантів в часі виконання поставленої 

задачі, навчати швидко приймати правильні рішення і так само швидко діяти. Це дасть 

можливість поєднувати теорію і практику, з урахуванням фізичного навантаження та 

відпрацювання прийомів самозахисту, не залишаючи неопрацьованими виявлені помилки 

в діях осіб, які навчаються. 

Отже, підсумовуючи вище наведене можна зробити наступні висновки, для 

досягнення належного рівня тактичної підготовки поліцейських в сучасних реаліях 

реформування системи МВС України, яка вже пройшла певний етап – необхідне 

реформування і відомчої освіти МВС України, що полягає у взятті за основу підготовку 

поліцейських кадрів у ВНЗ із специфічними умовами навчання системи МВС України, 

наданні автономних прав, збільшити фінансування та можливість розпоряджатися своїми 

коштами. Також необхідно створити відповідну потужну матеріальну – технічну базу, 

спеціалізовані тактичні полігони з відповідним обладнанням та тирами, зберегти 

висококваліфікованих працівників та фаховий науково-педагогічний склад 

спеціалізованих навчальних закладів системи МВС України. 
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