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ТАКТИКА ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З МЕТОЮ УНИКНЕННЯ 

НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ 

 
 

Висвітлено актуальні питання та шляхи вдосконалення тактики поведінки працівників 

Національної поліції України з метою уникнення небезпечних ситуацій. Надано практичні 

рекомендації щодо процесу поведінки правоохоронців для уникнення екстремальних та 

небезпечних ситуацій.  
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Постановка проблеми. В умовах поточної комплексної зміни та реформування 

системи МВС України та створення Національної поліції України питання здатності 

поліцейських застосовувати засоби, що забезпечують їх особисту безпеку в типових 

умовах і надзвичайних ситуаціях, є досить актуальним і суперечливим. Це питання 

цікавить як вчених, так і практиків внутрішніх органів внаслідок сформованої ситуації в 

державі, яка спричинена зростанням рівня злочинності та збільшенням кількості 

випадків злісної непокори зловмисників вимогам правоохоронних органів. 

У розпал глобальних змін та низки реформ поліції набуває актуальності питання 

підготовки поліцейських в абсолютно новому форматі, які професійно та на високому 

рівні виконуватимуть свої обов’язки. Проте одним із найважливіших питань треба 

вважати процес підготовки поліцейських за новітніми стандартами та правилами, які 

мають властивість відрізнятися від попередніх. Проте успішне виконання обов’язків 

працівників органів внутрішніх справ значною мірою залежить від умілого володіння 

прийомами індивідуального захисту в типових та екстремальних ситуаціях. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми 

демонструє нам той факт, що явище поведінки працівників національної поліції з метою 

уникнення небезпечних ситуацій є малодослідженим сучасними вченими, і відображене 

виключно в спеціалізованих підручниках з дисципліни «Тактико-спеціальна підготовка». 

Метою статті є дослідження тактики поведінки працівників Національної 

поліції України з метою уникнення небезпечних ситуацій. 

Виклад основного матеріалу. Особиста безпека працівника Національної 

поліції визначається його індивідуально-психологічними особливостями, рівнем 

фізичного розвитку та інтелекту, моральними засадами особистості, ступенем і змістом 

віктимізації, його навичками та здатністю вирішувати конфліктні ситуації, а також його 

здатність до цього визначає самостійний аналіз професійної діяльності з метою розробки 

нових елементів стратегії і тактики, вдосконалення засобів і методів ефективного 

виконання оперативних завдань [1]. 

Деякі наукові джерела стверджують, що жертвами злочинних нападів стають 

переважно люди, які вважають це ймовірним або просто приймають ідею можливості 

стати жертвою злочину. Створюючи в своїй уяві відповідні образи, знову і знову 

зосереджуючись на можливій небезпечній ситуації, уявляючи трагічні та страшні 

подробиці, такі люди формують у своїй підсвідомості схильність до нещасних випадків і 

певних травм (фізичних чи психологічних). 

Така гіпотетична позиція може бути прийнятною, але спостереження показують, 

що поліцейським більше властиво ігнорувати небезпеку, навмисно блокувати думки про 
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неї, що є надзвичайно шкідливим. Під час реальної небезпеки (екстремальна ситуація) 

такі люди втрачають самовладання і контроль, спостерігається демобілізація психічної 

діяльності, що призводить до неадекватної реакції [2, c. 342]. 

Крім того, поліцейський не повинен забувати, що він є цінним засобом 

отримання необхідної інформації від правопорушників. Це потребує формування у 

працівників свідомих установок на безпечну поведінку та оволодіння конкретними 

методами індивідуального захисту та безпеки, оскільки в сучасних реаліях немає іншої 

альтернативи для ефективного вирішення оперативних завдань. і обслуговування. 

Аналіз досвіду успішної діяльності фахівців поліції в різних екстремальних і 

психологічно складних ситуаціях під час виконання службових обов’язків та знання 

рекомендацій закордонних психологів дають змогу давати поради та рекомендації, 

засвоєння та повага яких дає змогу виробити позицію «виживання». 

П. Юхновець, В. Андросюк, Л. Казьміренко визначали це як волю та свідоме 

бажання поліцейського здійснювати продуману, оперативну та безпечну діяльність під 

час виконання оперативно-службових завдань, наявність можливостей для самозахисту 

у разі небезпечної події. 

Наявність стійкого «настрою на виживання» дає змогу мати адекватну 

професійну самооцінку, емоційно-вольовий настрій і передбачуваний алгоритм 

поведінки, а також розумне і мотивоване прагнення до ризику, обережність, пильність, 

ефективність і надійність дії в небезпечних ситуаціях [3, c. 81]. 

Для формування установок безпечної поведінки можна рекомендувати 

застосування керівником або наставниками окремих положень з багаторазовим 

ритмічним повторенням вголос або подумки. 

Щоб освоїти техніку безпеки під час проходження служби, необхідно постійно 

працювати над створенням «особистого» набору засобів і прийомів безпеки. 

У небезпечній або непередбачуваній ситуації необхідно дотримуватися таких 

правил: 

– контролювати простір над собою; 

– повністю відчиняти двері перед входом; 

– не дивитися за кути на рівні очей; 

– не стояти безпосередньо перед зовнішніми дверима чи вікном; 

– обирати положення, за якого спина завжди захищена; 

– рухатися невеликими нерівностями, зигзагоподібними рухами для 

забезпечення безпеки; 

– не стояти в одному ряду між партнером і підозрюваним; 

– рухатися в ритмі з партнером, діяти разом, прикривати одне одного; 

– зловмисникам спочатку надіти кайданки, потім оглянути поверхнево, 

обшукати потрібно якомога ретельніше [3, c. 83]. 

Під час несення служби необхідно дотримуватися тактичних принципів: 

1. Думати як переможець: ніколи не здаватися, вважати, що можеш виграти 

будь-який конфлікт; використовувати обладнання з упевненістю та з максимальним 

комфортом. Мислити за моделлю «якщо – тоді» (попереднє планування з можливим 

розвитком ситуації); уникати самовпевненості. 

2. Прикриття, укриття, захист: прикриття (щит) – будь-який предмет, який 

дозволяє прикритися і захиститися від загрози; укриття – споруда або її елементи, 

об’єкти, які дозволяють поліцейському сховатися від загрози; захист – засоби і заходи, 

які також захистять вас від кулі. 

3. Співвідношення час/відстань: чим більша відстань до нападника, тим більше 

часу має поліція, щоб відреагувати на ситуацію. 

4. Знаки небезпеки, загрози: ознаки людини. Варто орієнтуватися на зовнішні та 

внутрішні фактори. До них належать: те, що було сказано, саме так, як було сказано; 

рухи; нервозність; інтерес. 

5. Деескалація – деескалація конфліктної ситуації: поліцейський може 

деескалувати ситуацію лише вербальними засобами (шляхом переговорів). Яскрава 

демонстрація сили іноді може розрядити ситуацію, коли спроби зробити це словесними 

засобами не вдаються. 

6. Усні розпорядження: наявність свідків вашого спілкування з правопорушником; 

забезпечення дистанції між свідками та злочинцями; безперервна розмова під час інциденту; 

говорити впевнено, авторитетно, природно та професійно [4, c. 78]. 
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Також вартим уваги є правила безпеки правоохоронців під час патрулювання. Є 

два варіанти пересування поліцейського під час служби: 

1) пішки; 

2) на транспортному засобі. 

Рух пішки відбувається в місцях, куди неможливий доступ транспортних засобів. 

Поліцейський оглядає під’їзди будинків, горища та підвали з метою виявлення осіб, 

схильних до злочинів та правопорушень, з метою попередження правопорушень та інших 

злочинів. Поліцейський вибирає смугу руху, щоб забезпечити особисту безпеку та мати 

змогу контролювати ситуацію, зокрема не допустити вчинення злочину. 

Заходи безпеки під час пішого патрулювання: 

1) не пересуватися ближче двох метрів від будівель і трьох метрів від 

транспортних мереж (автодоріг, рейок); 

2) контролювати територію, визначати особливості місця пересування та 

можливі небезпеки (відчинені вікна, автомобілі на вулиці, спостереження за людьми, 

рух людей, автомоболів, предмети в руках людей). 

Щодо наближення до будівель та переміщення поблизу будівель варто 

дотримуватися таких основних принципів: 

1) присісти перед вікном і пройти під ним; 

2) вікна підвалу варто переступати;  

3) намагатися не виходити і не перебувати в освітлених місцях. 

Основні принципи роботи в парі: 

1) перший номер рухається вздовж стіни, чекаючи можливої стартової точки 

порушника; 

2) другий номер трохи збоку від стіни, сектор огляду вперед і вгору. 

Пересуваючись автомобілем, необхідно їхати в потоці інших транспортних 

засобів – для моніторингу руху або зупинятися в більш безпечних місцях, щоб уникнути 

порушень ПДР і забезпечити безпеку безпеки дорожнього руху (зупинятися так, щоб 

транспортний засіб було видно іншим водіям) [4, c. 81]. 

На службовому транспортному засобі заборонено: 

1) перевезення вантажів і третіх осіб (крім випадків, передбачених 

законодавством); 

2) залишати затриманих в автомобілях без нагляду. 

Розпізнавання та уникнення небезпечних ситуацій, які можуть призвести до 

нещасних випадків, значною мірою залежить від уміння працівників поліції швидко 

оцінити ситуацію з високим ступенем вірогідності та діагностувати небезпечне 

становище особи, яка викликає підозру у третіх осіб, або її причетність до вчиненого 

правопорушення. 

Загалом люди в стані алкогольного сп’яніння, під впливом наркотиків, а також 

особи з психічними відхиленнями становлять небезпеку для оточення, зокрема для 

працівників Нацполіції. 

Характерними ознаками сп’яніння особи є почервоніння обличчя, важка 

некоординована хода, підвищене слиновиділення, інертність, порушення організації та 

змісту мови, необачна поведінка, тремтіння рук тощо. 

Під впливом наркотичних засобів виникає стан наркотичного збудження, який 

характеризується застиглим виразом обличчя або його надмірною гіперактивністю, а також 

блідістю обличчя, зміною освітленості зіниць і їх сильною загальмованістю, хаотичними або 

раптовими рухами, сміхом без причини. Особливо небезпечним для наркоманів є стан 

абстиненції, що призводить до підвищення агресивності, жорстокості тощо. 

Як правило, небезпечною є поведінка людей із психічними відхиленнями та 

розладами (маніакально-депресивний психоз, параноїдна шизофренія, епілепсія, 

психопатія), що характеризується погіршенням або звуженням свідомості з проявами 

агресивності, жорстокості та інших неадекватних реакцій. Співробітники Національної 

поліції повинні знати про наміри підозрюваних та осіб, які перебувають під слідством, 

щоб завчасно захистити себе від нещасних випадків [5, c. 45]. 

Важливим фактором є те, що офіцер Національної поліції повинен мати змогу 

візуально ідентифікувати приховану зброю підозрюваного. Тож однією з ознак є 

асиметрична хода з укороченим кроком із захованою в кишені чи за поясом зброєю. На 

це також може вказувати обмеженість руху руки з того ж боку тощо. 

Під час перевірки підозрюваного треба звернути увагу на положення тіла чи ніг, 
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оскільки правопорушник неусвідомлено намагатиметься відкласти зброю подалі від 

поліцейського та ближче до правої руки, щоб полегшити її можливе використання. Це 

також стосується будь-яких інших предметів, які можуть бути використані з 

агресивними намірами. 

Під час інструктажу правоохоронцям необхідно повідомити інформацію про: 

 місця можливого вчинення злочинів; 

 характеристики людей, які ймовірно вчинять злочин; 

 предмети, які можуть бути використані злочинцями з агресивними намірами; 

 ознаки, за якими можна визначити наявність зброї, предметів або речовин 

агресивного призначення тощо [5, c. 53]. 

Висновки. Отже, варто зазначити, що проблематика тактики поведінки 

працівників Національної поліції з метою уникнення небезпечних ситуацій є і 

залишається надзвичайно актуальною. У цій роботі нами було визначено основні 

прийоми та методи поведінки правоохоронців для уникнення небезпечних ситуацій під 

час виконання службових обов’язків. 
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ABSTRACT 

Valerii Bilichenko. Tactics of behavior of National Police employees with the purpose of 

avoiding dangerous situations. The article presents the conditions of the current comprehensive change 

and reform of the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and the creation of the National 

Police of Ukraine, the question of the ability of police officers to use means that ensure their personal 

safety in typical conditions is relevant. and emergencies is quite relevant and controversial. This question 

is of interest to both scientists and practitioners of internal organs. In connection with the situation in the 

state, which is caused by an increase in the level of crime and an increase in the number of cases of 

malicious disobedience by criminals to the requirements of law enforcement agencies. 

In the midst of global changes and a series of police reforms, the issue of training police officers 
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in a completely new format, who will perform their duties professionally and at a high level, is becoming 

more relevant. However, one of the most important issues should be considered the process of training 

police officers according to the latest standards and rules, which tend to differ from the previous ones. 

However, the successful performance of duties by employees of internal affairs bodies largely depends on 

skillful mastery of individual protection methods in typical and extreme situations. 

The presence of a stable «survival attitude» makes it possible to have adequate professional 

self-esteem, an emotional-volitional mood and a predictable behavior algorithm, as well as a reasonable 

and motivated desire to take risks, caution, vigilance, efficiency and reliability of action in dangerous 

situations. For the formation of safe behavior attitudes, it is possible to recommend the use of individual 

provisions by the manager or mentors with multiple rhythmic repetitions out loud or mentally. In order to 

master safety techniques during service, it is necessary to constantly work on creating a «personal» set of 

safety tools and techniques. 

Recognizing and avoiding dangerous situations that can lead to accidents largely depends on the 

ability of police officers to quickly assess the situation with a high degree of probability and diagnose the 

dangerous situation of a person who causes suspicion in third parties or his involvement in a committed 

offense. In general, people in a state of alcohol intoxication, under the influence of drugs, as well as 

persons with mental disorders pose a danger to others, including to employees of the National Police. 

In the conclusions, we noted that the problem of the tactics of the behavior of the National 

Police officers in order to avoid dangerous situations is and remains extremely relevant. In this work, we 

determined the main techniques and methods of behavior of law enforcement officers in order to avoid 

dangerous situations in the performance of official duties. 

Keywords: extreme situation, dangerous situation, police officer, official activity, training, 

tactical-special training, improvement. 
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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ  

В ОПЕРАТИВНОМУ СПІЛКУВАННІ 

 
У статті висвітлено психологічні особливості оперативного спілкування та шляхи 

подолання конфліктних ситуацій, які можуть виникнути. Сформульовано власне визначення 

оперативного спілкування. Встановлено, що причиною напруженості і, як наслідок, конфліктів в 

оперативному спілкуванні є наявність психологічних бар’єрів: байдужості, підозрілості, 

ворожості, пересичення спілкуванням тощо. Зазначено, що відправним моментом оперативного 

спілкування є встановлення психологічного контакту, налагодження якого відбувається шляхом 

застосування здобутків соціальної психології у формі методики контактної взаємодії (МКВ), яка 

дозволяє усувати психологічні бар’єри, організовувати зближення і правильно діагностувати 

суперечливі якості особи об’єкта. Надано конкретні рекомендації щодо налагодження 

конструктивної взаємодії під час оперативного спілкування. 

Ключові слова: оперативне спілкування, комунікація, конфлікт, психологія, метод 

контактної взаємодії. 

 

Постановка проблеми. Життя будь-якого індивіда у суспільстві 

супроводжується різними суперечностями та потребує вирішення суперечностей під час 

спілкування. Це абсолютно нормально, адже проживання у соціумі саме собою 

передбачає спілкування людей з різними життєвими орієнтирами, цінностями, 

поглядами тощо.  

При цьому якщо у житті звичайних цивільних людей суперечності виникають 

час від часу, то сфера безпеки і оборони України, в якій здійснюється оперативно-

розшукова діяльність, є специфічною сферою життєдіяльності, яка завчасно є 

конфліктною. ОРД здійснюється у максимально некомфортних та напружених умовах, 
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