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але найбільше правоохоронну діяльність здійснюють безпо-
середньо правоохоронні органи, серед яких і органи внутрі-
шніх справ України. Правоохоронна діяльність поліції міс-
тить елементи службово-бойової діяльності, саме тому, з ме-
тою з’ясування окремих особливостей згаданих видів діяль-
ності ОВС, вважаємо за необхідне дослідити це питання в 
наступній науковій статті. 

Одержано 24.11.2018 
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МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ  
ПІД ЧАС ВОГНЕВОГО КОНТАКТУ У ПРАЦІВНИКІВ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

За проведеним соціологічним опитуванням, для 53 % 
співробітників Національної поліції України застосування 
вогнепальної зброї є стресовою ситуацією. Саме тому вдос-
коналення навичок контролю власного організму в стресо-
вій ситуації, а також досконалого володіння зброєю і ура-
ження цілі в будь-яких умовах є обов’язковим для кожного 
працівника поліції. Розвиток таких навичок можливий за-
вдяки постійним тренуванням в екстремальних умовах та 
пристосуванням до них. 

Одним із видів тренування навичок поводження зі 
зброєю під впливом стресових факторів є відпрацювання 
спеціально змодельованих тактичних ситуацій та маршру-
тів в умовах постійного впливу стресових чинників, так зва-
них «стрес-тестів». Мета даної методики, автором якої є аме-
риканський дослідник А. Коун, полягає у вдосконаленні 
практичних навичок, підвищенні психологічної стійкості та 
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максимальній самовіддачі бійця навіть в умовах підвище-
ного рівня стресу. Особливістю методики є обов’язкове про-
ходження попереднього інструктажу та поступове підви-
щення інтенсивності впливу негативних факторів в ході за-
своєння навичок. 

Прикладами стресових чинників є: заміна паперових мі-
шеней реальним супротивником (із використанням трену-
вальних боєприпасів); несподівана поява супротивника на 
близькій відстані/збоку; стрільба в русі з різкою зміною по-
ложення; стрільба по декількох мішенях, по рухомих міше-
нях; зменшення часу на виконання вправи; раптова та не-
сподівана зміна стресових факторів; застосування диму, 
шуму, інших перешкод; перехід до стрільби від виконання 
інших завдань (затримання особи, одягання кайданок, осо-
бистий огляд тощо). 

Недоліками методики «навчання, стимул, реакція» є: 
складність імітації реальних умов; висока собівартість у про-
цесі їх відтворення (побудова полігонів, розробка та ство-
рення мішеней різних видів (звичайні, рухомі, штрафні, пе-
рекриті), перешкод, іншого обладнання); забезпечення без-
пеки під час проведення тренувань і змагань; можливість 
проходити тренування лише на відкритому просторі. 

Деякі критики стверджують: жодна система тренувань 
у повній мірі не здатна підготувати бійця до усього різнома-
ніття ситуацій, які можуть трапитися з ним на практиці. 
Хоча запропонована методика дійсно не відтворює розмаї-
ття реальності, проте вона дозволяє прогнозувати поведінку 
та вірогідні недоліки поліцейського при вогневому контакті. 
Шляхом відпрацювання поширених тактичних схем та ма-
ршрутів із впливом стресових чинників, співробітник Наці-
ональної поліції розвиває уміння не лише застосовувати на-
буті знання та навички у швидко змінюваних умовах, але й 
імпровізувати, розробляти власний варіант дій у кожній си-
туації. 

Окрім проходження тактичних ситуацій та маршрутів, 
вдосконаленню навичок сприяють тренування у віртуаль-
них стрілкових тирах із рухомими мішенями, тренування з 
використанням пейнтбольного та страйкбольного облад-
нання, а також перевірка навичок в умовах, максимально 
наближених до реальності, зокрема участь у змаганнях з 
практичної стрільби. 
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На відміну від спортивної стрільби, виконання вправ із 
практичної стрільби передбачає: відпрацювання не лише 
процесу стрільби, а й процесу підготовки до неї (витягання 
зброї з кобури; формування хвату; несення зброї на лінію 
вогню; захоплення й супроводження цілі) та дій після стрі-
льби (дозаряджання, перезаряджання, приведення зброї в 
безпечне положення для подальшого застосування); вико-
нання вправ у русі та стрільба по рухомим мішеням; 
стрільба не лише на дальніх, але й на коротких дистанціях; 
уміння швидко перезаряджати зброю (в тому числі без візу-
ального контакту з нею) та усувати затримки; стрільба в не-
зручних положеннях, із-за укриттів. 

Ще однією особливістю практичної стрільби є неухильне 
дотримання правил безпечного поводження зі зброєю учас-
никами змагань. Випадки ненавмисних пострілів є поодино-
кими, хоча протягом всього часу виконання вправ палець 
знаходиться на спусковому гачку. Це пояснюється суворими 
правилами їх проведення, за порушення яких для учасників 
настає дискваліфікація. Наступна особливість зовнішній ви-
гляд мішеней, які мають форму людини і поділені на три 
зони, у відповідності до ефективності ураження противника 
в реальній обстановці. Окрім цього, змодельовані тактичні 
маршрути передбачають ряд прав, кожна з яких є індивіду-
альною та незнайомою для учасника змагань. Це означає, що 
на старті учасник не знає, які саме вправи йому доведеться 
виконувати, хоча знає, що під час їх виконання доведеться 
швидко рухатися, стріляти в незручних положеннях, бути ма-
ксимально точним, щоб влучити у рухомі або частково перек-
риті мішені і уважним, щоб не вистрілити у штрафні мішені. 

Змагання з практичної стрільби включають стрільбу з 
трьох видів зброї: нарізної короткоствольної (пістолет) або 
довгоствольної (автомат), і гладкоствольної (рушниця). Чем-
піонати європейського та світового рівнів у кожній з цих ка-
тегорій проходять кожні три роки: IPSC Handgun World 
Shoot 27.08.2017 in Chateauroux, France; IPSC Shotgun 
World Shoot 03.06.2018 in Chateauroux, France; IPSC Rifle 
World Shoot 03.08.2019 in Karlskoga, Sweden; IPSC European 
Shotgun Championship 15.09.2009 in Oparany, Czech 
Republic; IPSC European Rifle Championship 22.06.2015 in 
Felsotarkany, Hungary; IPSC European Handgun Championship 
03.10.2016 in Felsotarkany, Hungary. Чемпіонати з практичної 
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стрільби в Україні носять відкритий характер: «Ukraine 
Handgun Open» 19.07.2015 in Kyiv, Ukraine; «Ukraine 
Handgun and Shotgun Open» 21.10.2015 in Lviv, Ukraine; 
«Odessa Rifle Marathon» in Odessa, Ukraine; «Ukraine Rifle 
Open» 20.04.2018 in Kyiv, Ukraine. 

У висновку можна сказати, що уміння контролювати 
власний організм в екстремальних ситуаціях для працівни-
ків Національної поліції є не просто важливим. Воно є запо-
рукою успішного виконання щоденних повноважень полі-
цейськими, збереження життя і здоров’я – не лише свого, 
але й своїх напарників, а також цивільних осіб. Ефективні 
способи покращення навичок контролю організму в стресо-
вій ситуації – відпрацювання спеціально змодельованих так-
тичних ситуацій чи тактичних маршрутів в умовах постій-
ного впливу стресових чинників, тренування у віртуальних 
стрілкових тирах із рухомими мішенями, тренування з вико-
ристанням пейнтбольного та страйкбольного обладнання, пе-
ревірка навичок в умовах, максимально наближених до реа-
льності, зокрема участь у змаганнях з практичної стрільби. 

Одержано 24.11.2018 
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МІНІМІЗАЦІЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У СФЕРІ 
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

Під корупцією розуміють явище, що проявляється у на-
вмисному використанні представниками органів Національ-
ної поліції свого службового становища для протиправного 
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