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МЕТА ПІДГОТОВЧИХ ПРОГРАМ З БОЙОВОГО ХОРТИНГУ  

ДЛЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ 
 

Актуальність наукового дослідження. Реформування системи та 

діяльності правоохоронних органів є необхідним кроком розбудови 

демократичної соціальної правової держави, євроінтеграції України, а головне – 

забезпечення реальності й захищеності прав громадян [1–6]. Розвиток системи 

правоохоронних органів повинен мати планомірний і послідовний характер, а 

також вимагає адекватного наукового, правового, фінансового і матеріально-

технічного забезпечення. 

Виклад основного матеріалу. Існуючий стан організації служби 

правоохоронних органів через низку проблем теоретико-методологічного й 

нормативно-правового характеру наразі характеризується певною 

ситуативністю, а формування ланки правоохоронних органів – неузгодженістю 

й непослідовністю їхньої діяльності, відсутністю комплексного бачення 

системи правоохоронних органів та перспектив її розвитку. 

Все це вимагає трансформації організації та діяльності правоохоронних 

органів у напрямі побудови цілісної структурованої системи, поглибленої 

інтеграції у правоохоронну діяльність принципів верховенства права, 

конституційної законності й додержання прав, свобод і законних інтересів 

людини і громадянина, вироблення єдиної державної політики у 

правоохоронній сфері. З огляду на це й вбачаються актуальними питання 

перспектив розвитку системи та діяльності правоохоронних органів [7]. 
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Мета підготовчих програм з бойового хортингу для правоохоронних 

органів України – розкрити зміст діяльності правоохоронних органів у 

структурі державних органів, що спрямована на побудову правового 

демократичного суспільства, зміцнення верховенства права, правопорядку та 

законності, захист суспільства та особистості від порушень норм права, 

сформувати у педагогів та студентів і курсантів систему знань з теорії і 

методики з питань правоохоронної діяльності, глибоке розуміння необхідності 

підтримки високого рівня фізичної підготовленості, здорового способу життя, 

допомогти здобути глибокі знання в області педагогічної, медичної та 

психологічної складової правоохоронної діяльності, навчити їх практично 

застосовувати набуті вміння і навички у своїй педагогічній і навчальній 

діяльності з метою підвищення професійно-прикладної підготовки, 

впровадження елементів бойового хортингу, поліпшення фізичної 

підготовленості, профілактики захворювань, рекреації та оптимізації здоров’я 

особистості, свідомого і відповідального ставлення співробітниками 

правоохоронних органів до виконання службових обов’язків. 

Підготовчі програми з бойового хортингу для правоохоронних органів 

України мають міждисциплінарний характер і поєднують у собі юридичний, 

педагогічний, професійно-прикладний, спортивно-підготовчий, методично-

фізіологічний, медико-психологічний, соціальний та виховний компоненти. 

Правоохоронні органи як ефективний інструментарій забезпечення 

законності у державі за своєю сутністю відомі давно [8–11]. Докорінні 

політичні, соціальні й економічні зміни в Україні охопили всі сфери 

суспільного життя та істотно вплинули на організацію правоохоронної 

діяльності, дотримання принципів діяльності правоохоронних органів, а також 

їхню структуру і характер. Водночас, як свідчить статистика, стан злочинності 

в державі становить вагому загрозу національній безпеці України. 

Злочинність – один із негативних чинників, що впливає на ефективність 

діяльності органів державної влади, підриває стабільність і систему 

правопорядку, захищеність прав, свобод і законних інтересів громадян. 
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Правоохоронна діяльність – це владна державна діяльність, яка здійснюється 

спеціально уповноваженими державою органами на підставі закону і у 

встановленому нею порядку з метою охорони і захисту прав і законних 

інтересів громадян, юридичних осіб та держави шляхом застосування правових 

заходів впливу. 

Завдання правоохоронної діяльності полягають у захисті встановлених 

Конституцією України: 

– суспільного ладу держави; 

– економічної та політичної систем; 

– прав і свобод людини і громадянина; 

– законних інтересів юридичних осіб – суб’єктів усіх форм власності; 

– економічної та інформаційної безпеки держави; 

– суверенітету і територіальної цілісності України. 

До основних функцій правоохоронної діяльності відносять: 

– профілактичну (профілактика правопорушень, які тягнуть за собою 

юридичну відповідальність у сфері публічного права); 

– охоронну (охорона громадського порядку і власності); 

– захисну (захист життя, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів 

фізичних осіб); 

– ресоціалізаційну (ця функція найбільш характерна для органів і служб у 

справах неповнолітніх, служб, що здійснюють адміністративний нагляд за 

особами, звільненими з місць позбавлення волі); 

– оперативно-розшукову; 

– розслідування злочинів; 

– судового розгляду справ (ця функція притаманна виключно судам і 

ніяким іншим правоохоронним органам, тому суди необхідно віднесли до 

особливої категорії державних правоохоронних органів); 

– розгляду справ про адміністративні проступки; 

– виконання вироків, рішень, ухвал і постанов судів, постанов органів 

дізнання і досудового слідства та прокурорів. 
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Правоохоронний орган – це юрисдикційний орган, уповноважений 

державою виконувати в установленому законом порядку функції або завдання з 

охорони права, охорони правопорядку, розслідування або запобігання 

порушень права, відновлення порушеного права, захист національної 

(державної) безпеки, підтримання правопорядку, забезпечення стану 

законності [12]. 

До правоохоронних органів відносяться органи прокуратури, внутрішніх 

справ, служби безпеки, військової служби правопорядку у Збройних Силах 

України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони 

державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання 

покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, 

рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють 

правозастосовні або правоохоронні функції. 

Висновок. Таким чином, охорона правопорядку для правоохоронних 

органів є головною діяльністю, яка здійснюється тільки у встановленому 

законом порядку. При цьому правовий статус кожного правоохоронного органу 

чітко визначений у спеціальному законі, який регламентує права, обов'язки і 

особливості діяльності правоохоронного органу. 

Перспективи подальшого дослідження полягатимуть у виявленні 

закономірностей і концептуальних узагальнених тенденцій і перспектив 

розвитку системи та діяльності правоохоронних органів. 
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