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проміжок часу без підготовки. Вогнева потребує систематичної тренованості [6]. За 
відсутності цього аспекту у бійця значно погіршується результативність. Тут спрацьовує 
суто психологічний фактор: дії, на перший погляд впевненого і відмінно підготовленого 
бійця, стають менш точними; виникає підвищена напруга свідомого контролю над технікою 
роботи; з’являються та збільшуються неточності тощо [4]. 

На нашу думку, вогнева підготовка має бути однією з основних дисциплін підготовки 
поліцейського, заняття з якої мають проводитися не рідше, ніж два-три рази на тиждень. 
Лише таким чином буде створена можливість систематизувати отримані теоретичні знання 
та, найголовніше, висунути на перший план регулярну практику, зокрема, стрільби. 
Дисципліна повинна розвивати: 

 вміння швидко приймати рішення і діяти в екстремальній ситуації; 
 навички швидкої підготовки до стрільби; 
 впевненість у собі, врівноваженість, витримку, вміння контролювати свої емоції, 

дисциплінованість; 
 вміння правильно діяти у складних ситуаціях і раціонально їх вирішувати тощо. 
Отже, вогнева підготовка відіграє вагому роль у професійній підготовці майбутніх 

фахівців, тому що дисципліна фактично формує поліцейського, закладаючи фундамент його 
компетентності. 
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У кожній країні існує своя унікальна система підготовки фахівців для підрозділів 
поліції, формування якої відбувалось історично під впливом багатьох чинників. Ряди поліції 
розвинених країн поповнюють лише висококваліфіковані, фізично, теоретично та морально 
підготовлені спеціалісти, що пройшли відповідне навчання або курси на випробування. 

Ряд праць було присвячено даній тематиці з боку як науковців, так і провідних 
спеціалістів. Зокрема слід відзначити напрацювання М. І. Ануфрієва, С. Є. Бутова, 
В. А. Дідковського, О. В. Кузенкова, С. В. Буряка та інших. Однак, слід зауважити, що 
провідним державним органом у даному напряму, що залишає за собою право визначати, 
затверджувати та вирішувати вимоги щодо фізичної підготовки працівників поліції є 
Міністерство внутрішніх справ України. 

Необхідно зазначити, що головне місце в Міністерстві внутрішніх справ посідає саме 
Національна поліція України, яка відіграє провідну роль у загальнодержавній системі 
забезпечення охорони прав людини, зміцнення порядку і законності, захисту суспільства та 
держави загалом. Тому успіхи у фізичній підготовці є важливим чинником для вирішення 
завдань, покладених на поліцейського. 

Згідно зі ст. 6 розділу І наказу Міністерства внутрішніх справ України від 26 січня 2016 
року № 50 «Про затвердження Положення про організацію службової підготовки працівників 
Національної поліції України», фізична підготовка – це комплекс заходів спрямований на 
формування та вдосконалення рухомих умінь і навичок, розвиток фізичних якостей та 
здібностей поліцейського з урахуванням особливостей його професійної діяльності [1]. 

А на сучасному етапі реформування поліції України, однією із важливих вимог до 
майбутніх поліцейських є проведення швидкої та якісної перевірки фізичного рівню. 
Кандидати мають змогу проявити себе у якості майбутнього правоохоронця, як сильні, 
фізично загартовані та тактично підготовлені. Осіб з найкращими результатами 
рекомендовано до зарахування. На сьогоднішній день немає досконалої програми відбору 
працівників поліції, яка б 100 % гарантувала прозорий та якісний підхід кожної особи, за 
допомогою яких в майбутньому служба поліцейського буде направлена саме на боротьбу зі 
злочинністю, забезпеченню публічної безпеки та порядку.  

Перевірка стану здоров’я діючих працівників щорічно під час служби в Національній 
поліції України є також особливо важливою. Для виконання своїх професійних обов’язків, 
кожен поліцейський має бути фізично розвиненим та підтягнутим, сильним та фізично 
загартованим, витримувати тривале фізичне навантаження і обов’язково володіти різними 
прийомами, необхідних, як для захисту життя та здоров’я громадян, так і безпосередньо 
поліцейського. Саме тому значне місце в діяльності працівника поліції посідає фізична 
підготовка. 

Щоденно стикаючись з різними службовими ситуаціями поліцейському іноді необхідно 
проявити свої фізичні вміння, знання та навички, використовуючи які він може законно та 
відповідно до створеної загрози застосувати фізичну силу, наприклад прийоми боротьби чи 
рукопашного бою тощо. Поліцейський ні в якому разі не повинен порушувати права людини, 
завдавати безпідставно тілесних ушкоджень, посилаючись на свій емоційний стан, а навпаки 
контролювати та розуміти, що відбувається та визначити рівень ситуації. Для цього 
необхідно розраховувати свої сили, знати та точно дотримуватися вимог діючого 
законодавства, проаналізувати та визначити чи є дані дії актуальними, інакше кажучи 
законно, необхідно, пропорційно та ефективно застосовувати даний поліцейський захід, що 
зазначено у ст.29 Закону України «Про Національну поліцію» [2]. 

Сучасна структура підготовки підрозділів поліції Сполучених штатів Америки вражає 
своїм розвитком не тільки в теоретичних знаннях та освіченості, а й в фізичному рівні. 
Поліцейські здійснюють своє навчання в так званих Академіях. Службову підготовку 
здійснюють не тільки державні центри підготовки, а й приватні. Вимоги до кандидатів є 
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досить високими, адже ця професія в штатах є високопрестижною та високооплачуваною. А 
наприклад, підготовка співробітників ФБР відбувається дуже жорстко. В програмі наявні 
такі вимоги: 

 максимальна кількість присідань в одну хвилину;  
 спринтерський біг на 300 метрів;  
 максимальна кількість віджимань в упорі;  
 біг на 1,5 милі [3]. 
Якщо кандидат не зміг набрати потрібні бали з першого разу, він має право здавати 

тест ще два рази: через 60–90 днів після першої спроби і через 90–120 днів після другої 
спроби. Якщо ж кандидат не здав тест після третьої спроби, то він відсторонюється від участі 
в конкурсі і не зможе в майбутньому стати спеціальним агентом ФБР [3]. 

Натомість в Україні, за значний час дії реформи Національної поліції, одночасно з 
етапами відбору, постають такі проблемні питання, як визначення фізичного рівня діючих 
працівників. Законодавство України передбачає важливість перевірки рівня службової 
підготовленості кожного поліцейського, підрозділів та органів (закладів, установ) в цілому за 
допомогою цільових та контрольних перевірок. Також слід звернути увагу на те, що 
службова підготовка фахівців для підрозділів Національної поліції України здійснюється для 
забезпечення їх здатності виконувати головні завдання з охорони прав і свобод людини, 
забезпечення публічного (громадського) порядку та найголовніше – безпеки. А провідну 
роль у здійсненні своєчасної перевірки та належного контролю мають керівники органу 
(закладу) Національної поліції та керівники підрозділів. Відтак кожному безпосередньому 
керівнику підрозділу слід привертати велику увагу на фізичний стан кожного працівника, 
для подальшого уникнення проблемних ситуацій пов’язані з неналежним виконанням 
поліцейським своїх повноважень. 

Саме тому було б доцільно запровадити на законодавчому рівні окрему програму для 
вступників у ряди Національної поліції з більш вимогливими фізичними нормативами та 
зазначеним часом на їх виконання. Розробити вправи, які дійсно будуть показувати фізичний 
рівень кожного кандидата. Задля того, щоб кожен майбутній правоохоронець належно 
виконував повноваження покладених на нього законом. 
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