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собою публічне місце (ресторан, кафе, готель, офіс, торговий зал, майданчик чи павільйон 
та ін.); обізнаність про персональний склад поліцейських, які надають поліцейські послуги 
на  території обслуговування (розміщення інформації про них на об’єктах господарювання); 
готовність сприяння поліції в наданні поліцейських послуг (додаткового розміщення камер 
спостереження, освітлення, обладнання місць для паління та ін.). 

3. Оцінювання з боку органів публічної влади та місцевого самоврядування за крите-
ріями: повноти, оперативності та якості надання поліцейських послуг, перед усім щодо охо-
рони публічного порядку при масових заходах; якості забезпечення публічного порядку в 
межах діяльності юридичної особи, яка являє собою публічне місце (парки, сквери, транс-
порт, освітні заклади та заклади культури); обізнаність про персональний склад поліцейсь-
ких, які надають поліцейські послуги на  території обслуговування (розміщення інформації 
про них в об’єктах комунальної власності); готовність сприяння поліції в наданні поліцей-
ських послуг (додаткового розміщення камер спостереження, освітлення, обладнання місць 
для паління та ін.). 

4.  Самооцінка сервісно-обслуговуючої діяльності поліції шляхом анонімного анке-
тування  за критеріями: стану задоволеністю виконання державно владних функцій; наявно-
сті моральних, психологічних та службово-трудових ресурсів для несення служби в пода-
льшому, стану фінансового, соціального та матеріально-ресурсного забезпечення діяльності 
та напрямків його покращення;  стану ефективності менеджменту (керівників) підрозділів 
та їх рівня довіри серед персоналу. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
 
Стаття 46 Закону України «Про національну поліцію» дозволяє у виключних випад-

ках використати або застосувати вогнепальну зброю як найбільш суворий захід примусу [1]. 
За умови ефективного застосування вогнепальна зброя дозволяє успішно діяти при затри-
манні правопорушника,  захистити життя і здоров’я громадян, а також забезпечити поліцей-
ському особисту безпеку. Водночас, цей поліцейський захід наражає правопорушника, ото-
чуючих і самого поліцейського на смерть або тілесні тяжкі ушкодження за умов необереж-
ного чи непрофесійного поводження зі зброєю. 
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Одним з найбільш важливих і відповідальних напрямів підготовки співробітників 
Національної поліції є питання застосування і використання вогнепальної зброї, адже гото-
вність поліцейських успішно діяти при затриманні правопорушників,  захисту життя і здо-
ров’я громадян, а також забезпечення особистої безпеки поліцейських багато в чому обумо-
влена впевненим володінням табельною зброєю. 

Вогнева підготовка спрямована на формування, розвиток і вдосконалення навичок та 
умінь, необхідних для впевненого володіння зброєю при виконанні оперативно-службових 
завдань. Екстремальні ситуації, з якими доводиться стикатися співробітникам поліції, вима-
гають негайної правомірної реакції в умовах дефіциту часу, особливо, якщо йдеться про 
обстановку, в якій можливе застосування вогнепальної зброї. Статистика застосування і 
використання вогнепальної зброї співробітниками поліції дозволяє зробити висновок про 
відсутність стійких навичок прицільної влучної стрільби, особливо, по рухомій цілі, в об-
межений час, після фізичного навантаження, в умовах недостатньої видимості, а також не-
достатній рівень теоретичної та психологічної підготовки [2, с. 107]. 

На жаль, нині існуюча система підготовки поліцейських не дозволяє застосувати ди-
ференційований підхід до кожного здобувача професійної освіти, зокрема, навчання вогне-
вій підготовці з урахуванням його мотивації, досвіду та індивідуальних особливостей. На-
приклад, кандидати на навчання до патрульної поліції прибувають на службу із різних сфер 
життя, різного віку, професій, попереднього життєвого досвіду, а головне – з різним рівнем 
стресостійкості, рівнем  адаптації до стресових факторів, які суттєво впливають на резуль-
тати навчання та подальшого поводження зі зброєю в умовах реального часу. 

Справа в тім, що ефективна педагогіка навчання передбачає врахування цих важли-
вих факторів. Однак, програма вогневої підготовки для поліцейських уніфікована, як перед-
бачено наказом МВС України «Про затвердження Курсу стрільб для поліцейських та Норм 
витрат боєприпасів, пострілів, вибухових пакетів і гранат поліцейськими під час проведення 
практичних стрільб» від 26.04.2019 № 334 [3]. Припускається, що індивідуальний підхід до 
здобувачів освіти має забезпечуватись педагогічною майстерністю науково-педагогічного 
працівника (інструктора). В реаліях проходження здобувачами першопочаткової підготовки 
інтенсивного курсу навчання, існує проблема з браком часу на індивідуальний підхід до 
слухача. Через це засвоєння матеріалу та набуття практичних навичок відбувається недо-
статньо глибоко, що може призвести до нестачі теоретичних і практичних знань щодо ефек-
тивного та безпечного поводження зі зброєю (правомірність застосування і використання 
вогнепальної зброї під час виконання службово-бойових завдань, усунення затримок при 
стрільбі, технічного обслуговування зброї під час та після служби). 

Крім цього, спеціалісти стверджують, що програма вогневої підготовки не враховує 
деякі моменти з матеріальної частини зброї, заходів безпеки при поводженні з ним, а також 
засвоєння первинних навичок у практичній стрільбі, необхідні для більш якісного засвоєння 
матеріалу знань [4, С. 83]. Зокрема, потребують впровадження теми, що розкривають особ-
ливості різних зразків стрілецької зброї, яка перебуває на озброєнні в різних державах, по-
зитивного міжнародного досвіду з виконання вправ практичної стрільби. Така необхідність 
підтверджується статистикою підрозділів поліції зарубіжних країн, в яких приділяють осо-
бливу увагу практиці швидкісної стрільби в умовах ближнього бою (табельна вогнепальна 
короткоствольна зброя). 

Крім цього, доцільно до наявного Курсу стрільб для поліцейських включити практи-
чні вправи, які враховують типові ситуації, які виникають під час виконання ними службо-
вих обов'язків: симуляційні вправи в умовах обмеженої видимості, у тому числі, з викорис-
танням тактичного ліхтаря чи світло-шумових пристроїв, після фізичного навантаження або 
до чи після відпрацювання прийомів рукопашного бою, а також швидкісної стрільби після 
пробіжки та розривом дистанції. 

Найбільш перспективним напрямом симуляційної вогневої підготовки є використання 
електронних стрілецьких тренажерів, які дозволяють необмежено у часі практикуватись у 
стрільбі, фіксувати та аналізувати результати та помилки, а також поєднувати таке навчання з 
тактичними умовами. Безумовно, подібні відпрацювання покращують мотивацію до навчання 
і збільшують активність слухачів. Як зазначають фахівці, особливо доцільними є проведення 
практичних занять із використанням інтерактивного мультимедійного лазерного тиру типу 
«Рубін-У», що, в свою чергу, дозволяє підвищити мотивацію слухачів до навчання, зацікави-
ти, сформувати та розвивати оперативне мислення та здатність ефективно діяти, приймати 
відповідальні рішення під час виконання професійних обов’язків у звичайних умовах, умовах 



Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти 
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 12.03.2021) 

212 

обмеження часу, а іноді й обмежених ресурсів, у темну пору доби, критичних ситуаціях, поі-
нформованості й зацікавленості в майбутній професійній діяльності [5, с. 7]. 

Тренажери доцільно застосовувати не тільки на ранніх етапах стрільби, але й для по-
дальшого вдосконалення навичок стрільби в різних ситуаціях [6, с. 89]. Зокрема, виходячи з 
власного досвіду, обов’язковим для навчання стрільбі має бути інтерактивний тир із муль-
тимедійним екраном, поєднаний з тренажером транспортного засобу, що рухається. 

Підводячи підсумок відзначимо, що оптимізація процесу навчання поліцейських 
припускає впровадження як адаптованих до реальної ситуації симуляційних стрілецьких 
вправ, так і індивідуальний підхід до навчання кожного слухача. Останній має бути забез-
печений не лише завдяки педагогічній майстерності науково-педагогічного працівника. А 
ще й нормативно регламентований. Зокрема, нормативно врегулювати обмеження кількості 
слухачів на одного інструктора (викладача) з вогневої підготовки, а також з урахуванням 
навантаження поділ слухачів на підгрупи. Крім цього, програми навчання поліцейських з 
вогневої підготовки доцільно щороку удосконалювати і оновлювати, особливо, з урахуван-
ням інновацій в технічних засобах і методиці викладання тактико-спеціальної підготовки. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИ ПРАВОПОРУШНИКА  
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 

 
З моменту свого створення, Національна поліція України, в процесі реалізації за-

вдань щодо забезпечення правопорядку, щоденно стикається з рудиментарними прогалина-
ми в адміністративному законодавстві. 

Так, реальною проблемою сьогодення (яка, втім, існує у правоохоронців моменту 
створення національних правоохоронних органів) є відсутність в правовому арсеналі полі-
цейських дієвих заходів з встановлення особи правопорушника, в рамках здійснення прова-
дження по справах про адміністративне правопорушення. Хоча саме цей захід є необхідною 
умовою для здійснення провадження та, відповідно, складання протоколу про адміністрати-


