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законодавства, регулярно звітували населенню про свої дії, щоб громадськість змогла оцінити їх законність в рамках 
кожного підрозділу системи МВС України. 
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МАСКУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

На даний час в лавах Національної поліції маскуванню приділяється не достатньо уваги. Однострій структурних під-
розділів поліції, окрім підрозділу спеціального призначення «КОРД», передбачає носіння однострою чорного кольору. На 
нашу думку, у багатьох випадках це викликає незручність, адже видає місцезнаходження співробітників поліції, допомагає 
правопорушникам контролювати ситуацію і вести вогонь у правоохоронців. А тому досконале володіння знаннями та на-
вичками оптичного маскування сприятиме зменшенню ризику травмування чи загибелі серед особового складу, а також 
підвищенню успішності проведення спеціальних операцій, що полягають в розшуку та стеженні за правопорушником. 

Для початку, наведемо визначення категорії «оптичне маскування» як «вид маскування, який передбачає проведення 
сукупності заходів у воєнний або мирний час з метою приховування від супротивника власного особового складу, а також 
введення його в оману стосовно власних намірів і розташування особового складу, споруд, вогневих позицій тощо». 

Науковці виділяють наступні складові оптичного маскування: 
1) силует – демаскуючий фактор, який притаманний будь-якому предмету і не змінює сили залежно від періоду 

доби. Зауважимо, що не зважаючи на домінуюче значення, цей чинник ігнорується при виконанні повноважень більшіс-
тю працівників поліції. 

2) форма – другий за значимістю чинник, який базується на усталених уявленнях щодо обрисів людського тіла та 
його частин, основних елементів одягу, зброї чи екіпіровки, які дозволяють виділяти людину з-поміж інших об’єктів і 
предметів навіть на значній відстані. Найкращий спосіб маскування обрисів – надання їм вигляду предметів навколиш-
ньої місцевості. 

3) блиск – найпоширеніший демаскуючий фактор, який утворюється шляхом відбивання світла від нетонованих та 
відкритих відображаючих предметів (металеві та скляні елементи екіпіровки, шкіра). У статті 20 ЗУ «Про Національну 
поліцію» зазначається, що працівникам Національної поліції заборонено знімати чи приховувати нагрудний знак при вико-
нанні повноважень. Окрім того, ми вважаємо, що окремі елементи однострою робітників підрозділу спеціального призна-
чення «КОРД» (зброя, шоломи, захисні окуляри) також мають демаскуючі ознаки, а тому здатні суттєво вплинути на хід 
виконання окремих спеціальних операцій. Вирішення проблеми такого роду вбачається у матуванні блискучих частин. 

4) колір – законодавством передбачено носіння поліцейськими однострою чорного кольору. На нашу думку, в де-
яких випадках колір форми доречно замінити на камуфляж для діяльності в міських умовах (передбачається поєднання 
білого, чорного, різних відтінків сірого кольору). Введення такого однострою допоможе працівникам поліції при вико-
нанні окремих повноважень як на вулицях міста, так і всередині будівель. 

Отже, на сучасному етапі працівники Національної поліції потребують розширення знань щодо принципів та особ-
ливостей оптичного маскування. Окрім цього, необхідно удосконалити окремі елементи їхнього однострою. Для прави-
льного розуміння значимості перерахованих принципів, необхідно провести експеримент: надати деяким співробітни-
кам унікальний однострій приділяючи посилену увагу навчанню особливостей візуального маскування. Результати екс-
перименту пропонуємо застосувати для удосконалення застосування оптичного маскування в діяльності працівників 
Національної поліції України. 
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ТАКТИЧНІ ОСНОВИ «ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ» 

Тактико-спеціальна підготовка (далі – ТСП) є складовою частиною загальної професійної підготовки працівників 
поліції і включає в себе комплекс навчальних дисциплін, мета яких – навчання особового складу поліції вмілим діям в 
екстремальних ситуаціях, підготовка керівного складу до виконання службово-бойових завдань в умовах надзвичайних 
обставин у мирний і військовий час, а також тактика несення патрульної служби.  


