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Підготовка поліцейських в умовах реформування 
системи МВС України : зб. наук. пр. / МВС України, Харків. 

нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки ф-ту № 2. – 

Харків : ХНУВС, 2018. – 246 с. 
 До збірника увійшли праці науковців, правоохоронців-практиків, 

ад’юнктів, аспірантів, курсантів, студентів, викладачів закладів вищої 

освіти, оприлюднені на III Міжнародній науково-практичній 
конференції «Підготовка поліцейських в умовах реформування 
системи МВС України» (м. Харків, 24 травня 2018 р.) і присвячені 
проблемам та перспективам професійної підготовки поліцейських в 
умовах реформування системи МВС України. 
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Публікації наведено в авторській редакції з незначними коректорськими правками. Редакційна 

колегія не завжди поділяє погляди авторів публікацій. За достовірність наукового матеріалу, 

професійного формулювання, фактичних даних, цитат, власних імен, географічних назв, а також за 

розголошення фактів, що не належать відкритому друку, тощо відповідають автори публікацій та 
їх наукові керівники. 

Електронна копія збірника безоплатно розміщується у відкритому доступі на сайті Харківського 

національного університету внутрішніх справ (http://www.univd.edu.ua) у розділі «Видавнича 
діяльність. Матеріали науково-практичних конференцій, семінарів тощо»), а також у репозитарії 

ХНУВС (http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/). 
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