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ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ 
ПОЛІЦІЇ В УМОВАХ УСКЛАДНЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ 

ОБСТАНОВКИ 

Розкриті основні фактори, що ускладнюють оперативну обстановку. 
Зазначені шляхи, необхідні для вдосконалення підготовки висококваліфікованих 
фахівців патрульної поліції. 

Статті 3 Конституції України зазначає, що «людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю». Саме на забезпечення цих 
загальнодержавних принципів спрямована діяльність Національної 
поліції України, в тому числі патрульної поліції. В умовах реформування 
системи МВС України особливу увагу треба приділити діяльності 
новоствореної патрульної служби. 
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Дослідження з цього питання сприятиме удосконаленню діяльності 
патрульної служби в типових та нетипових умовах, підвищенню рівня 
морально-психологічної та тактико-спеціальної підготовки поліцейських 
в умовах ускладнення оперативної обстановки.  

В умовах виключно малого терміну навчання, та виходячи із аналізу 
досвіду роботи патрульної служби Національної поліції можна 
визначити, що одним з найважливіших недоліків в роботі є невміння 
діяти в умовах, що ускладнюють оперативну обстановку, які, у свою 
чергу, складають не менше ніж 60 % від усіх події, що виникають у роботі 
патрульної служби.  

Ігнорування цієї проблеми, яка виникла під час реформування 
системи МВС України, загрожує подальшим збільшенням кількості 
дорожньо-транспортних пригод, зростанням загальнодержавного рівня 
злочинності, втрати контролю за криміногенною ситуацією та, як 
наслідок, суттєвого зменшення ефективної роботи всієї правоохоронної 
системи і втрати довіри серед населення. 

Основними факторами, що ускладнюють оперативну обстановку є: 
– великі скупчення людей на обмеженій території;  
– інтенсивний рух транспорту на маршруті патрулювання;  
– несприятливі погодні умови (в т.ч. час доби); 
– збройний опір правопорушника; 
– різні прояви масових правопорушень та порушень громадського 

порядку;  
– психологічна втома, перевищення робочого дня; 
– велика кількість важливих промислових, культурних, 

адміністративних об’єктів. 
Ускладнений стан оперативної обстановки характеризується своєю 

нетиповістю, слабкою передбачуваністю, неординарністю протікання 
подій та наявністю загрози або реального заподіяння шкоди населенню 
та навколишньому середовищу іншим, охоронюваним державою, 
інтересам. 

Впевнені, тактично доцільні дії співробітників патрульної служби 
можуть бути напрацьовані лише в ході систематичних тренувань, що 
включають практичне відпрацювання алгоритму дій і розвиток стійкої в 
нетипових умовах мислення. 

Патруль зобов’язаний знати оперативну обстановку на території 
патрулювання, задачі, порядок і особливості несення служби на 
маршруті, вміло та швидко опитувати очевидців подій, потерпілих, уміти 
змінити тактику дій в залежності від зміни оперативної обстановки. 

Для підготовки висококваліфікованих фахівців необхідно:  
– запровадити нову методику початкової підготовки (комплексний 

індивідуальний підхід, візуалізація навчання, аналіз помилок); 
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– значно розширити перелік навчальних дисциплін, що повинні бути 
викладені під час навчання та збільшити термін навчання мінімум до 6 
місяців; 

– підготувати збірник ситуативних завдань з дій патрульної служби 
під час застосування фізичної сили, спеціальних засобів, вогнепальної 
зброї та дій в умовах, що ускладнюють оперативну обстановку;  

– збільшити кількість практичних занять шляхом моделювання 
нетипових ситуацій; 

– використовувати міжнародний досвід правоохоронної діяльності в 
умовах ускладнення оперативної обстановки;  

– поглиблено вивчати навчальні дисципліни, збільшити термін 
навчання; 

– нові, більш суворі вимоги до особи, її індивідуальних якостей, 
мотивації до служби. 
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ 
МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ 

Представлено результати емпіричного дослідження сімейних цінностей 
майбутніх правоохоронців які не мають досвіду подружнього життя. 
Визначено гендерні особливості сімейних цінностей майбутніх правоохоронців. 

Психологічно здорова сім’я є основою здорової нації та сильної 
держави оскільки відіграє найважливішу роль у соціалізації та вихованні 
підростаючих поколінь, забезпеченні економічного і соціального 
прогресу суспільства, поліпшенні якості життя взагалі. Зараз, на тлі 
економічно-політичних криз, військових конфліктів, екологічних 
катастроф,ми спостерігаємо як історично сформовані форми сімейних 
взаємин стали руйнуватися, порушилась структура родинних відносин, 
змінились функціонально-рольові зв’язки між чоловіком і жінкою, 
розподіл влади і підпорядкування, сама цінність сімейно-шлюбних 
стосунків. Аналіз наукової літератури показав недостатню кількість 
робіт, присвячених аналізу сімейних цінностей сучасної молоді. 
Тому,метою нашої роботи стало емпіричне дослідження гендерних 
особливостей сімейних цінностей майбутніх правоохоронців які не 
мають досвіду подружнього життя. 


