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ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
СПІВРОБІТНИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

Відповідно до статистичних даних, криміногенна ситуація в Україні останніми роками 
залишається складною та продовжує торкатися питань щодо національної безпеки країни. 
Події, які тривають по сьогоднішній день на території нашої держави випливають в серйозну 
кризу, яка прямо пов’язана з проблемами організованої злочинності, міжнаціональної та 
релігійної ненависті, тероризму. Виникаючі конфлікти відрізняються зневагою до людського 
життя та здоров’я, особливою жорстокістю та цинізмом.  

Подолання поставлених задач щодо забезпечення боротьби із злочинністю в різних 
сферах життєдіяльності людини визначається зокрема рівнем кадрового потенціалу системи 
МВС України. Саме тому робота з особовим складом органів Національної поліції України 
розглядається як одне з найважливіших резервних підвищень ефективності оперативно-
службової діяльності правоохоронців. Через триваючі реформи в державі, в правоохоронних 
органах відчувається дефіцит кваліфікованих та сумлінних працівників. Це обумовлено 
збільшенням морального, психологічного та фізичного навантаження на співробітників, 
зменшення престижу служби в Національній поліції України, значне підвищення рівня 
професійного ризику тощо. За таких несприятливих для держави і самих правоохоронців 
умов, гостро постає питання щодо фізичної та психологічної підготовки особового складу. 
На практиці, виконуючи свої професійні обов’язки, співробітнику підрозділу Національної 
поліції України щодня доводиться витримувати надмірні емоційні та фізичні навантаження. 
Зазначене твердження ще раз акцентує увагу на раніше вказаних аспектах щодо важливості 
первинної підготовки майбутнього поліцейського і в подальшій роботі з ним для 
удосконалення їх професійних навичок. Успішне виконання службово-бойового завдання 
співробітником НПУ залежить від професійної підготовленості працівника: фізичної та 
психологічної.  

З рівнем фізичної підготовки безпосередньо пов’язана воля, що визначає такі позитивні 
якості поліцейського: дисциплінованість, рішучість, старанність співпрацівника, відданість 
справі, мужність та сміливість. Рівень морально-вольової стійкості – важливий показник 
підготовленості поліцейського до його професійної діяльності. Морально-вольова стійкість – 
це здатність зберігати в складних умовах сприятливий для успішної роботи психічний 
стан [1].  

На сьогоднішній день, кількість осіб, які після очного навчання направленні на 
подальше проходження служби до територіальних органів, та звільняються з лав 
Національної поліції України не відпрацювавши більше аніж три роки, продовжує 
збільшуватися. Певний відсоток молодих працівників звільняються у перший рік служби. 
Одна з найголовніших причин такого швидкого звільнення за словами самих минулих 
співробітників є емоційне вигорання, щоденне високе нервово-психічне напруження. Така 
ситуація є проблемою, що виникає через професійну непідготовленість молодих фахівців до 
вимог, пред’явлених для служби в Національній поліції України. 

Важливу роль в процесі навчання забезпеченню особистої безпеки майбутнього 
правоохоронця відіграють педагогічні заходи. Відповідно до вітчизняного та зарубіжного 
досвіду у сфері підготовки поліцейських, вміння співробітника забезпечити особисту безпеку 
прямо залежить від рівня його загальної професійної підготовленості, що включає фізичну 
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підготовленість, наявності досвіду та від ефективності навчання стратегії, тактиці і 
прийомам [2]. 

Загальною комплексною проблемою для нашої держави та низки зарубіжних країн 
залишається пошук методів та способів для зменшення рівня професійного ризику до 
можливого мінімуму за допомогою системи заходів, що буде спрямована на забезпечення 
особистої безпеки поліцейського. Отже, на особисту безпеку працівника впливають такі 
фактори: специфіка професійної діяльності правоохоронця, ступінь його захищеності у 
професійній діяльності; наявність характерних матеріальних та технічних спеціальних 
заходів і засобів; цілеспрямована робота з особовим складом у зазначеному напрямку; 
фізична та психологічна підготовленість співробітника. 

Професійна захищеність є одним з важливих елементів системи щодо забезпечення 
безпеки працівників правоохоронних органів України. Безпекою для поліцейського 
вважається стан його захищеності від протиправних посягань організованих злочинних 
формувань і окремих осіб у всіх формах і сферах життєдіяльності, здатність та вміння 
поліцейського протистояти зовнішнім і внутрішнім заважаючим факторам, при цьому 
зберігати високий рівень працездатності. 

Дійшовши висновку, слід зазначити, що найважливішою умовою забезпечення 
особистої безпеки співробітника правоохоронних органів є захищеність від злочинних 
зазіхань криміногенних елементів. Однак чи можна звести поняття «захищеність 
співробітників» лише до проблеми захищеності від злочинних дій, коли це поняття є 
ширшим. Створення необхідного рівня захищеності – багатоланковий і складний процес, 
який залежить від діяльності МВС та держави в цілому.  

Отже, професійна захищеність є поняттям ширшим, аніж професійна безпека 
поліцейського, однак є її обов’язковою передумовою. Професійна захищеність – одна з 
інтеграційних характеристик умов діяльності співробітника. Професійна безпека – конкретна 
характеристика самої діяльності, яка безпосередньо пов’язана з реальним ступенем 
професійного ризику. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЖИМУ СЕКРЕТНОСТІ  
НА СТРАТЕГІЧНИХ ОБ’ЄКТАХ В УКРАЇНІ 

Національна система охорони державної таємниці створювалась з урахуванням досвіду 
розвинених демократичних країн та випробуваних на практиці традиційних засобів і методів. 
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