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Влітку 2020 року, вступить в силу Закон України про ведення нової служби – дізнання. 
Через велику кількість кримінальних проваджень і велику завантаженість органів досудового 
розслідування, дізнання візьме під свою юрисдикцію значну кількість проступків. В такий 
спосіб, час розслідування кримінальних проваджень скоротиться і дасть змогу швидше 
затримати правопорушника [2]. 

Також, реформуючи систему МВС, діяльність працівників поліції у частину 
недопущення отримання неправомірної вигоди покладена як декілька підрозділів, це 
зумовлено тим, що раніше більша частина діяльності правоохоронців спрямовується не на 
виконання покладених на них обов’язків, а на самозабезпечування й особисте збагачення 
керівників усіх рівнів шляхом протиправного позбавлення співгромадян належної їм 
власності. Крім того, украй розгалуженою стала система внутрішньої корупції з практикою 
«тарифів», що охопила практично всі сфери діяльності працівників ОВС, – від надання 
відпустки або вихідного до отримання чергового звання, посади чи відомчої відзнаки [1]. 

Підсумовуючи вищевикладене, слід зауважити, що проведена реформа зробила 
колосальну роботу і її наслідки мають як позитивні, так і негативні аспекти. Проте, через 
складну ситуацію в країні спочатку з державою — агресором, а потім з введеними 
заборонами через карантин, слід більше зосередитися на запобіганні тим ризикам, які можуть 
постати в будь який момент. 
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В умовах сьогодення вчиняється дуже велика кількість правопорушень, а тому робота 

поліції є вкрай необхідною для затримання злочинців. Однак, через велику кількість зброї 

(холодної та вогнепальної) дедалі частіше затримання відбуваються з застосування фізичної 

сили, спеціальних засобів чи вогнепальної зброї, що в свою чергу призводить до травмувань 
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та поранень як поліцейських так і правопорушників. Поліцейські зобов’язані невідкладно 

надавати медичну допомогу особам, які її потребують. Завдяки спеціальній медико-

тактичній підготовці поліцейські можуть раціонально розподілити силу та наявні медичні 

ресурси для порятунку життя, при цьому не ризикуючи власною безпекою.  

Найбільшою проблемою, яку необхідно подолати є психологічний страх та раптова 

розгубленість в екстремальній ситуації. Під час навчання поліцейські отримують необхідні 

медичні навички, які обов’язково потрібно відпрацювати до автоматизму, адже в реальній 

ситуації часу відведеного на порятунок життя обмаль і тому кожна секунда є вирішальною.  

Дуже важливо для вдосконалення навчання, під час проведення занять та вивченні 

теоретичної частини медико-тактичної підготовки залучати не просто викладачів, а 

спеціалістів в даній сфері, які точно знають як діяти в кожній ситуації відповідно до 

Протоколів. Фаховими спеціалістами можуть бути медики міжнародного рівня, інструктори 

з тактичної медицини та працівники спецпідрозділів, які мають відповідний досвід. Вони 

можуть завдяки асоціаціям, порівнянням донести інформацію та навести приклади з 

власного життя про тактику дій та надання медичної допомоги в реальних ситуаціях.  

Також, напрямом вдосконалення навчання є залучення мультимедійних приладів та 

демонстрація відео [1]. Переглядаючи відео, де є дії працівників поліції під час несення 

служби можливо проаналізувати та знайти помилки, або ж навпаки – побачити чітко 

відпрацьовану медико-тактичну допомогу [2].  

Кожен з шляхів вдосконалення такої допомоги служить важливою складовою під час 

несення служби, адже кожна ситуація особлива і залежить від безлічі факторів. Наприклад: 

місця події, пори року, часу доби, присутності сторонніх осіб, статті і віку потерпілого, 

наявності напарника та кількості медичних ресурсів. При наданні допомоги обов’язково 

враховувати фізіологію людини та дотримуватись прав потерпілих.  

Для підготовки поліцейських до несення служби, слід більше часу приділяти 

практичній складовій навчання. Також, необхідно відпрацьовувати час виконання завдання. 

Хоча і точних нормативів немає, але час виконання є важливим і швидкість та якість 

виконання може врятувати життя.  

Для відпрацювання відповідних знань та вдосконалення тактико-медичної допомоги при 

несенні служби слід залучати поліцейських, які проходять навчання спільно з іншими 

поліцейськими, які вже мають відповідні знання та досвід та дії яких, можуть стати прикладом.  

В нашій країні, обмін досвідом в різних сферах життя є дуже актуальним. Не оминуло 

це і Національну поліцію. Для надання допомоги слід обмінюватись інструкторами з 

тактичної медицини, які будуть в подальшому будуть ділитися отриманим досвідом.  

Отже, шляхи вдосконалення тактико-медичної підготовки поліцейських під час несення 

служби, залежать насамперед від самого поліцейського, від його психологічної готовності 

діяти в екстремальних умовах та наявністю отриманих знань під час навчання та 

проходження відповідних курсів. Для підвищення рівня підготовленості поліцейських слід 

відпрацьовувати тактику дій до автоматизму, аналізувати діяльність підрозділів, 

обмінюватись досвідом, а також навчитись розподіляти ресурси, оцінювати ситуацію, 

враховувати фізіологію та інші фактори.  
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