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KOМZYUK M. A., KUSHCHENKO V. O., KOМZYUK A. A. LEGAL BASIS FOR 

PERFORMING THE ADMINISTRATIVE DETENTION BY THE POLICE 

The article describes the notion, the normative and the factual basis and procedure of 

administrative detention using by the police as an administrative proceeding support operation. 

The article provides the analysis of normative acts which regulated the operation, powers of the 

National police in aspect of its performing and ensuring the rights of detainees. It was concluded 

that only when society in general and police in particular comprehends the very essence of basic 

human rights, their inviolability, we can talk about formation of legal state in Ukraine.  
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПЕРЕВІРКИ РІВНЯ 

ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В 

УКРАЇНІ 

Досліджуються норми національного законодавства, які встановлюють порядок 

перевірки рівня фізичної підготовки кандидатів на посади поліцейських та нормативи з 

фізичної підготовки. Надаються пропозиції з удосконалення відповідного законодавства. 

Ключові слова: фізична підготовка, поліцейський, перевірка, тестування, поліція. 

 

Розбудова нового правоохоронного органу – Національної поліції України вимагає 

нових підходів до підбору кадрів та їх професійної підготовки. В умовах коли в Україні 

вже третій рік точаться бойові дії на сході країни, а регіони держави наповнюються 

зброєю та тими, хто може її професійно застосувати, особливого значення набуває 

належна фізична підготовка правоохоронця та навички володіння ним вогнепальною 

зброєю. Що стосується фізичної підготовки, то об‘єктивно її рівень необхідно перевіряти 

ще на етапі підбору до Національної поліції України.  

Така перевірка кандидатів на посади поліцейських в Україні передбачена ч. 2 ст. 49 

та ч. 1 ст. 50 Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [1] та 

наказом Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення з 

організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в 

Національну поліцію України» від 09.02.2016 № 90 [2]. Рівень фізичної підготовленості 

кандидатів визначається шляхом проведення тестування їх основних фізичних якостей і 

навичок (сили, витривалості, швидкості, гнучкості, спритності). Основною метою 

тестування кандидатів є визначення їх придатності до служби в Національній поліції 

України та спроможності переносити фізичні навантаження без зниження працездатності 

при виконанні службових завдань, що стоять перед органами та підрозділами поліції. 

Відповідно до Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості 

кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України (далі – Положення) 
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організація роботи щодо проведення перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів 

покладається на керівників органів поліції всіх рівнів. Тестування рівня фізичної 

підготовленості кандидатів проводиться комісією, склад та порядок роботи якої 

затверджуються наказом відповідних керівників органів поліції.  

 У Положенні зазначається, що для чоловіків та жінок умови тестування однакові. 

Рівень фізичної підготовленості кандидатів визначається за результатами виконання таких 

контрольних вправ: 1) згинання та розгинання рук в упорі лежачи (для жінок); 

2) комплексна силова вправа (для чоловіків); 3) біг на 100 метрів (для жінок та чоловіків); 

4) біг на 1000 метрів (для жінок та чоловіків). Рівень фізичної підготовленості кандидатів 

на службу до підрозділів поліції особливого призначення незалежно від статі визначається 

за результатами виконання таких контрольних вправ: 1) підтягування на перекладині; 

2) комплексна силова вправа; 3) біг на 100 метрів; 4) біг на 3000 метрів. 

 Положення закріплює нормативи з кожної вищезазначеної вправи залежно від 

вікової групи. Перша група − чоловіки та жінки віком від 18 до 25 років включно; друга 

група − чоловіки та жінки віком від 26 до 30 років включно; третя група − чоловіки та 

жінки віком від 31 до 35 років включно; четверта група − чоловіки та жінки віком понад 

35 років. 

 Кандидати виконують вправи виключно у спортивній формі одягу та взутті за 

сезоном. Тестування проводиться за сприятливих погодних умов. Несприятливими 

погодними умовами є сильні опади і температура повітря нижче -10 °С або вище +30 °С. 

При температурі повітря від -1 °С до -10 °С: 1) замість контрольної вправи з бігу на 

100 метрів виконується вправа човниковий біг 10 х 10 метрів; 2) діє полегшення 

нормативу для контрольної вправи з бігу на 1000 метрів (10 сек.) – з бігу на 3000 метрів 

(30 сек.). 

 Тестування з фізичної підготовки проводиться протягом одного дня. Кандидату для 

виконання контрольної вправи надається одна спроба. Виконання вправи повторно з 

метою покращення результату не допускається. В окремих випадках, коли вправу не було 

виконано через обставини, що не залежать від кандидата, голова комісії може дозволити 

виконання вправи повторно. У разі неможливості або небажання кандидата виконати всі 

контрольні вправи протягом одного дня, комісія визначає йому дату повторної перевірки, 

під час якої він заново проходить тестування з усіх вправ. 

 Результати тестування оформляються протоколом та оголошуються кандидатам у 

день проведення перевірки. Протокол з результатами тестування зберігається в підрозділі 

кадрового забезпечення органу (закладу, установи) поліції впродовж одного року. 

Оскарження кандидатами результатів тестування розглядається відповідно до вимог 

чинного законодавства України та в установленому порядку [2]. 

 Фізично підготовленим до служби у поліції є кандидат, який під час тестування 

виконав усі передбачені вправи на оцінку не нижче ніж «задовільно». 

 Аналіз нормативів з фізичної підготовки, викладених у додатку 1 до Положення, 

свідчить про те, що для кандидатів на посади поліцейських встановлені доволі легкі 

нормативи з фізичної підготовки. Інша справа –  кандидати на службу до підрозділів 

поліції особливого призначення, для яких передбачено дійсно суворі нормативи. 

 Як було зазначено вище, Положення передбачає норму, згідно з якою для чоловіків 

та жінок умови тестування однакові. Вважаю, що тут необхідно було б бути 

послідовними, передбачивши й однакові вправи для чоловіків та жінок: або згинання і 
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розгинання рук в упорі лежачи (для чоловіків та жінок), або комплексну силову вправу 

(для чоловіків та жінок). До речі, для кандидатів на службу до підрозділів поліції 

особливого призначення передбачено однакові вправи для чоловіків і жінок. 

 Також, на мій погляд, нормативи з фізичної підготовки для жінок необхідно дещо 

посилити та вивести їх практично на однаковий рівень з нормативами для чоловіків. Така 

пропозиція обумовлюється тим, що служба в Національній поліції України є специфічним 

за характером різновидом трудової діяльності, який пов‘язаний з ризиком для життя та 

здоров‘я поліцейського. І правопорушник не буде зважати на те, хто перед ним: 

поліцейський-жінка чи поліцейський-чоловік. Це яскраво продемонструвала трагедія з 

патрульними поліцейськими у вересні 2016 р. у м. Дніпро.  
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МЕЛЬНИК К. Ю. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ПРОВЕРКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КАНДИДАТОВ НА 

ДОЛЖНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКИХ В УКРАИНЕ 

Исследуются нормы национального законодательства, устанавливающие порядок 

проверки уровня физической подготовки кандидатов на должности полицейских и 

нормативы по физической подготовке. Предоставляются предложения по 

усовершенствованию соответствующего законодательства. 

Ключевые слова: физическая подготовка, полицейский, проверка, тестирование, полиция. 

MELNYK K. Y. SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF VERIFICATION 

THE LEVEL OF PHYSICAL TRAINING OF CANDIDATES FOR A POSITION OF A 

POLICE OFFICER IN UKRAINE 

In the article the rules of national law which may determine the level of physical training of 

candidates for position of a police officer and standards of physical training are researched. 

There‘re provided the proposals to improve the relevant legislation. 

Keywords: physical training, policeman, checking, testing, police. 
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