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ідеальної і правильної є посилення стійкості особи, яка веде стрільбу, шляхом постановки 

корпуса, гармонізації взаємодії стрільця і зброї і, найголовніше, - постановки дихання. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ  
ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦІЇ 

Реформування – процес наскільки необхідний, настільки ж і болісний. Руйнування 

стереотипів, перехід «на нові рейки» ніколи не проходить швидко та гладко. Природне 

бажання швидше побачити позитивні зрушення нерідко призводить до протилежного 

результату. Узяти хоча б Закон України «Про Національну поліцію». Законодавцям довелось 

усувати суттєві прогалини в ньому, але деяких ми поки що не позбавилися, робота в цьому 

напрямку триває. 

Метою дослідження є вивчення особливостей підготовки поліції. 

Виклад основного матеріалу. З метою розвитку правоохоронної системи України було 

прийнято Закон України «Про Національну поліцію» № 580 VIII від 02.07.2015 року, тому 

важливим питанням залишається підвищення рівня правової свідомості працівника 

Національної поліції [1]. Фундаментальною та вихідною умовою формування високого рівня 

правової культури працівника поліції є належна правова та професійна підготовка особи, яка 

в майбутньому буде виконувати функції поліцейського й основу світогляду якої 

складатимуть загальнолюдські цінності, принципи гуманізму та демократизму, усвідомлення 

свободи і прав людини як найважливіших досягнень суспільства. 

Основним нормативним актом, що регламентує діяльність НП є Закон України «Про 

Національну поліцію» (далі – НП).  

Зокрема, він є основним щодо регулювання загальних засад діяльності НП, також він є 

комплексним, оскільки містить норми різних галузей права, Норми закону є досить 

динамічними, оскільки відображають сучасні вимоги до НП та залежать від розвитку 

суспільних відносин. Поліція на сьогодні виступає єдиною системою органів, які виконують 

важливі завдання з охорони публічного порядку та безпеки. Важливим структурним 
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підрозділом поліції є патрульна поліція. Забезпечуючи правопорядок її працівники є найбільш 

наближеними до населення. Саме за їх діяльністю і оцінюється робота усієї поліції [1]. 

Крім ЗУ «Про національну поліцію» поліцейські керуються Конституцією України.  

Зокрема, у ст. 3 зазначено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, у зв’язку з 

чим держава повинна забезпечити реалізацію прав і свобод громадян [2]. 

Право, правосвідомість, правовідносини, правомірна поведінка, юридична практика, 

юридична освіта та наука, правопорядок − основні аспекти, які формують правову культуру 

кожної особи зокрема й усього суспільства в цілому. Існування таких правових явищ не є 

відокремленим, тому прояв високого рівня правової культури залежить не тільки від 

високого рівня кожного з її елементів, а й від їх дієвої взаємодії. Виходячи з цього, аналіз 

правової культури працівників Національної поліції України варто розпочати з дослідження 

процесу формування її складових елементів. 

Якщо ми розглядаємо сучасного працівника поліції, то, в умовах реформування 

системи МВС України, постає потреба у зміні системи дійсних орієнтацій та ставлення 

поліцейських до своєї професійної діяльності. Перш за все, працівник поліції повинен 

професійно володіти усіма набутими компетентностями, дотримуватися принципів 

діяльності поліції, оцінювати суспільні та економічні явища, виконувати покладені на 

поліцію завдання, приймати обґрунтовані рішення, поєднувати високий професійний рівень з 

моральністю і культурою, бути здібним до ділового спілкування, а це, безумовно, буде 

сприяти підвищенню ефективності та результативності функціонування усієї системи МВС 

України [3]. 

Одним із центральних органів виконавчої влади, який служить суспільству шляхом 

забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної 

безпеки і порядку, є Національна поліція України, яка відповідно до ст. 2. Закону України 

«Про Національну поліцію» серед поліцейських послуг надає і такі як: забезпечення 

публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і 

держави; протидії злочинності.  

Зазначене свідчить про те, що працівник поліції повинен бути постійно готовим до 

професійного втручання в ту чи іншу ситуацію, яка виникає як під час виконання ним 

службових обов’язків, так і поза ними. Особливо це стосується патрульних поліцейських, які 

першими реагують на повідомлення про правопорушення, а також враховуючи їх цілодобове 

несення служби. 

Безумовно, що не всі правопорушення патрульним поліцейським вдається припинити 

без застосування тих чи інших поліцейських заходів. Тому, виконуючи свої обов’язки з 

охорони прав і свобод людини, запобігання загрозам публічній безпеці і порядку або 

припинення їх порушення працівники поліції застосовують в межах своєї компетенції 

поліцейські превентивні заходи та заходи примусу [3]. 

Особливу увагу приділити необхідно насамперед вступним, а також випускним іспитам 

з фізичної та спеціальної підготовленості правоохоронців. Проблема професійного відбору 

молоді, яка вступає до ВНЗ МВС України в широкому плані на цей час ще практично не 

вивчалася, а методика її дослідження потребує коригування з урахуванням вимог сьогодення, 

загальної фізичної підготовленості правоохоронців, стану їх здоров’я, залежить процес 

засвоєння ними бойових прийомів єдиноборств, який в більшості випадків вирішує долю 

заходів по припиненню протиправних посягань.  

Так вимоги достатнього рівня фізичної підготовленості до прийнятих на службу 

майбутніх правоохоронців в період початкової підготовки та при виконанні є одним з 

важливіших факторів для поліцейського [4]. 

Висновки. Таким чином, особливості підготовки поліцейських специфічні. На них 

впливають і організаційно-правові, і соціально-економічні, і нормативно-правові основи 

діяльності поліцейського. В першу чергу, підготовка поліцейського регулюється Законом 

України «Про національну поліцію», Конституцією України та іншими нормативно-

правовими актами.  
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Також у ст. 3 Конституції України зазначено, що людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, у 

зв’язку з чим держава повинна забезпечити реалізацію прав і свобод громадян. Право, 

правосвідомість, правовідносини, правомірна поведінка, юридична практика, юридична 

освіта та наука, правопорядок основні аспекти, які формують правову культуру кожної особи 

зокрема й усього суспільства в цілому.  

До відбору поліцейських ставляться дуже відповідально, у Законі вказано яким 

критеріям повинні відповідати особи, які претендують на дану посаду. Також не менш 

важливим є фізична підготовленість поліцейського та знання законів. У ст. 11 Закону слушно 

вказано, що в першу чергу вони мають взаємодіяти з населенням на засадах партнерства, 

тому що Рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності 

діяльності органів і підрозділів поліції. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 

ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

В поданому тексті наукових тез досліджено питання щодо проблематики 

та перспективності професійно-правового відбору майбутніх поліцейських. 

Селекція розглянута через призму проведення комплексу профорієнтаційних 

заходів, як необхідна умова виховання висококваліфікованих фахівців-

правоохоронців.  

Ключові слова: професійний відбір, поліцейський, професійна адаптація, державний 

стандарт, професійне навчання і виховання. 

Постановка проблеми. В умовах активізації євроінтеграційних процесів, розбудова 

нової демократично-сильної і незалежної України актуалізує проблему трансформації та 

зміцнення правоохоронних інституцій.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Про початок нового етапу розвитку 

правоохоронної системи України свідчить Закон України №580-VIII «Про Національну 

поліцію», який був прийнятий Верховною Радою України 2 липня 2015 року[1]. З огляду на 

це актуалізувалася проблема комплексного, системного реформування поліції, яка б цілком 
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