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У статті розглянуто сутність професійної підготовки до виживання пра
цівників ОВС у надзвичайних умовах. Підкреслюється важливість проблеми 
змісту професійної підготовки та акцентовано увагу, що виживання праців
ника ОВС є запорукою виконання ним своїх обов'язків і одним із головних 
завдань правоохоронця.

Ключові слова: виживання, психологічне виживання, фізичне виживання, мо
тивація, правоохоронець, професійна підготовка, сутність, надзвичайні умови.

Постановка проблеми. Незважаючи на зусилля держави та правоохо
ронних органів злочинні прояви залишаються звичайним явищем у пе
ресічному житті країни. Цим зумовлена необхідність охорони громадсь
кого порядку працівниками органів внутрішніх справ, робота яких пов'язана 
з потенційною небезпекою. Водночас, спеціальної літератури, присвяченої 
виживанню працівників органів внутрішніх справ у таких умовах видається 
недостатньо, зарубіжний досвід підготовки правоохоронців не викорис
товується. Органи внутрішніх справ України, виконуючи широке коло
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завдань щодо забезпечення законності та правопорядку, захисту прав і 
свобод громадян, прав і законних інтересів юридичних осіб від різних 
протиправних посягань, використовують систему різноманітних форм 
управління [1, с. 56] та адміністративно-правових засобів, які спрямовані 
на охорону громадського порядку та забезпечення громадської безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концептуальні положення 
щодо сучасної професійної підготовки правоохоронців визначені Конститу
цією України, законами України «Про освіту» (1996), «Про вищу освіту» 
(2014), Державною національною програмою «Освіта (Україна ХХІ 
століття)» (1993), Національною доктриною розвитку освіти України 
(2001), Болонською декларацією Євросоюзу (1999); постановою КМ України 
«Про заходи щодо оптимізації мережі вищих військових навчальних за
кладів і військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів» 
від 26.05.2005 (№ 381), Програмою реформування системи освіти МВС 
України (наказ МВС України від 15 березня 2006 року № 263), Угодою про 
асоціацію між Євросоюзом і Україною (Брюссель, 2012), Кримінально- 
процесуальним кодексом України (2012) та ін.

Формування цілей. Мета -  проаналізувати сутність професійної 
підготовки до виживання працівників органів внутрішніх справ у небез
печних умовах.

Виклад основного матеріалу. Правоохоронна діяльність у всіх кра
їнах і за різних часів була пов'язана з можливістю опору представників 
злочинного світу [4, с. 43]. Не є винятком робота правоохоронців Украї
ни в наші дні. Їм нерідко доводиться діяти в умовах невизначеності, не
можливості прогнозування подальшого розвитку подій, ризику, небезпе
ки для життя як самого працівника, так і інших людей. Про це свід- 
чать,зокрема, і події в центрі Києва за останні півроку.

Не можна не погодитися з думкою всесвітнього авторитета у прове
денні спеціальних операцій з охорони УІР-персон, президента Міжнаро
дної асоціації особистих охоронців Джемса Шортта, який підкреслював, 
що правильне планування запобігає поганому виконанню [5, с. 8]. Як 
зазначає Л. Томпсон, план спеціальної операції часто розробляється за 
принципами військової тактики та складається з п'яти розділів:
1. Ситуація. Ця частина плану містить інформацію про виникнення ін
циденту, зловмисниках, заручниках, території, а також про інші деталі, 
що мають відношення до справи. 2. Мета операції. У  цьому розділі важли
во вказати ключову мету операції. Хоча зазвичай основне завдання -  ря
тування заручників, але й можливі винятки. Якщо об'єкт штурму -  АЕС, 
виходячи з принципу вибору меншої шкоди, цілісність та безпека основ
них агрегатів станції буде мати пріоритет над безпекою заручників. Од
ним із елементів завдання може бути оволодіння особливо цінними ма
теріалами, що стали здобиччю зловмисників (наприклад, таємними до-
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кументами). Для спеціальних підрозділів поліції завдання може включа
ти арешт підозрюваних та збереження місця події для слідства. В особли
вих умовах завдання може передбачати знищення злочинця, якщо, ска
жімо, він тримає руку на детонаторі вибухового пристрою та знешкоди
ти його іншим способом неможливо. 3. Виконання. У  деталях викладається 
порядок виконання завдання. При цьому важливо передбачити дії на 
випадок непередбачених обставин. 4. Забезпечення. У цьому розділі зазна
чаються необхідні для виконання завдання матеріальні та людські ресур
си. 5. Система підпорядкування та сигнали. Вказується порядок прохо
дження наказів, зокрема, на штурм і відкриття вогню снайперами. Окрім 
того, зазначаються радіочастоти та коди для радіообміну [3, с. 35-36].

Законами України гарантовано безпечні умови праці для кожної 
людини. Невід'ємною частиною таких умов є заходи, спрямовані на збе
реження життя та здоров'я працівника, що тісно пов'язано з проблемами 
його виживання. Водночас, виживання працівника є запорукою вико
нання ним своїх обов'язків [2], тому саме виживання є одним із головних 
завдань правоохоронця.

Складниками виживання є фізичне, психологічне та правове вижи
вання. Зауважимо, що йдеться не лише про виживання, а й про невраз
ливість працівника в екстремальних умовах. Дійсно, працівник може 
вижити в якійсь конкретній ситуації, але ушкодження, отримані ним, 
можуть позбавити сенсу таке виживання.

Про фізичне виживання можна говорити, коли забезпечено ціліс
ність та нормальне функціонування як організму загалом, так і кожного 
його органу, про психологічне -  коли в психіці людини не відбулося не- 
зворотних змін, про правове -  коли до працівника не застосовано ніяких 
санкцій та покарань.

Розглянемо детально всі складники виживання.
Фізичне виживання. Без забезпечення фізичного виживання не

можливо психологічне та правове. У багатьох навчальних закладах між
народної поліції ООН фізичне виживання для наочності розглядають як 
фортецю з чотирма стінами:

1) навички (прийоми рукопашного бою та стрільби);
2) тактика (рівень тренованості, здатність застосовувати прийоми в 

різних обставинах);
3) фізичний стан (здоров'я, зір, слух);
4) психологія (психологія виживання, готовність виробляти план 

дій, що забезпечує виживання, емоції -  усе, що можна назвати психологі
чним забезпеченням фізичного виживання).

Усі чотири стіни фортеці (складники виживання) мають важливе 
значення та пов'язані між собою. Якщо будь-яка стіна починає руйнува
тись або втрачає міцність, фортеця перестає виконувати свою захисну
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функцію. Відтак, якщо працівник недостатньо сильний у техніці або так
тиці, йому необхідно тренуватися додатково. Якщо певні складники ви
живання є недостатньо сильними й це може створити проблему в екст
ремальній ситуації, слід розуміти це та вживати заходів, спрямованих на 
усунення або пом'якшення наслідків негативного впливу на людину. 
Наприклад, люди, які користуються окулярами, повинні усвідомлювати 
потенційну можливість утрати їх у фізичному конфлікті та запобігати 
цьому, використовуючи втримуючі паски тощо.

Навичкою є цілісна дія, доведена в процесі тренування до відомого 
рівня досконалості, що виконується швидко, точно й економно з високим 
якісним і кількісним результатом. Саме таким критеріям повинні відпо
відати технічні дії самозахисту та застосування заходів фізичного впливу 
правоохоронцями.

Технічні дії самозахисту (прийоми рукопашного бою, застосування 
спеціальних засобів і вогнепальної зброї) повинні відповідати певним 
критеріям, тобто бути практичними, ефективними, забезпечувати конт
роль нападника, виконуватися швидко, спритно, з постійним підтри
манням рівноваги. Техніка самозахисту має пристосовуватися до умов 
несення служби.

Тактика. У протистоянні (конфлікті) типу «людина-людина» важли
ве значення має дотримання дистанції безпеки між людьми. Досвід пра
воохоронної діяльності свідчить про те, що слід знаходитися на дистанції 
щонайменше 2 м від правопорушника (потенційного правопорушника). 
Якщо таку відстань неможливо забезпечити, слід посилити пильність та 
контроль. Зменшення дистанції з ініціативи правопорушника може свід
чити про початок атаки на міліціонера.

Дистанція необхідна для того, щоб мати можливість ухилитися від 
прямої атаки правопорушника. Особа, яка насувається на працівника 
міліції для здійснення атаки подібна до вантажного потягу. Спроба зу
пинити його, поставши на шляху -  украй небезпечна. Тому правоохоро
нцеві або його напарнику слід зайняти таку позицію, щоб знаходитися 
не навпроти, а під кутом до правопорушника. Цих же рекомендацій слід 
дотримуватися при проведенні опитування особи. Працівник має стояти 
під кутом до особи, яку опитують або перевіряють, дотримуючись захо
дів безпеки, максимально ускладнюючи доступ особи до спецзасобів 
працівника міліції. Тіло слід підтримувати в рівновазі, руки повинні бути 
відкритими, ноги злегка зігнуті в колінах.

Іншими важливими тактичними принципами виживання є: наяв
ність відповідного технічного забезпечення (транспортних засобів, засо
бів зв'язку, індивідуального захисту та самооборони), підтримання ра
діозв'язку з черговою частиною, своєчасне інформування чергового про 
ускладнення обстановки, використання укриття в небезпечних ситуаці-
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ях, оцінка співвідношення сил правопорушників і правоохоронців, виклик та 
очікування підтримки, координація дій з іншими нарядами тощо.

Фізичний стан. Працівникові міліції не слід нести службу в хвороб
ливому стані. Систематичними фізичними вправами необхідно зміцню
вати здоров'я та підвищувати фізичні кондиції, розвиваючи силу, сприт
ність, витривалість, гнучкість.

Психологія фізичного виживання. Це насамперед мотивація досяг
нення успіху в протистоянні, ціною якого є життя та здоров'я працівника 
міліції. «Боротися, щоб перемогти, а не тільки, щоб вижити» -  одна з 
основних аксіом психологічної підготовки до фізичного виживання. Крім 
того, є всі підстави вважати, що виживання є наслідком перемоги. Слід 
пам' ятати, що перемога не завжди приходить до того, хто є кращим бій
цем. Часто її досягає той, хто більше її прагне.

Психологічне виживання. Психологічне виживання забезпечується 
підготовкою працівника міліції до можливих подій, що виникають у 
службовій діяльності та системою заходів нейтралізації негативних нас
лідків екстремальних ситуацій. Це дозволить, по-перше, усунути або 
зменшити вплив негативних чинників на психіку людини в критичних 
ситуаціях, що підвищить ефективність дій бійця; по-друге, зменшити 
травмуючий ефект на психіку людини, який невідворотно настає після 
виходу з критичної ситуації.

Відомо, що небезпека смерті породжує страх. Страх провокує захис
ну реакцію організму, яку можна охарактеризувати як «вбити або бути вби
тим». Свідомість сприймає небезпеку, мозок реагує шляхом збільшення 
швидкості метаболічних реакцій: підвищується тиск і прискорюється 
пульс. Відбувається зміна темпу дихання, що супроводжується в певних 
випадках онімінням кінцівок та відчуттям, близьким до втрати свідомості. 
Рівень адреналіну в крові різко підвищується. Кров інтенсивно надходить до 
м'язів та внутрішніх органів, організм готується напрацювати велику 
кількість енергії. Це викликає тремтіння, що починається зі слабкості рук 
і переходить до ніг, блідість обличчя, пітливість рук, тіло стає вологим.

Такий стан є для людини незвичним, тому іноді з правоохоронцями, 
які перебувають під впливом підвищеного рівню адреналіну відбувають
ся нетипові події, під час яких дуже просто припуститися помилки, ці
ною якої може бути людське життя [4, с. 43]. На нашу думку, працівник 
міліції, який чітко усвідомлює, що саме може статися з ним в екстремаль
ній ситуації є більш до неї готовим. Наведемо приклади з практики пра
воохоронних органів деяких країн.

Офіцер одного з правоохоронних органів зі східного узбережжя 
США вимушений був пристрілити скаженого собаку, який напав на ньо
го. Розхвилювавшись, він забув зняти палець зі спускового гачка, коли 
вкладав пістолет в кобуру. Його палець зачепився за кобуру, відбувся
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постріл, яким офіцер прострелив собі ногу. Перебуваючи ще в більшому 
хвилюванні, він спробував витягти пістолет з кобури, проте пролунав ще 
один постріл і він поранив себе ще раз.

Помічник офіцера поліції під час зустрічі віч-на-віч з убивцею полі
цейського навів на нього пістолет і натиснув на спусковий гачок, але ні
чого не відбулось. Перебуваючи в стресовому стані, він помилково розмі
стив палець на спусковій скобі.

Патрульний офіцер Джим Кирилло затримав трьох злочинців. Не
помічений правопорушниками, він тривалий час спостерігав за ними, 
перед тим, як їх затримати. Пізніше він розповідав, що його язик просто 
затерп і він ніяк не міг вимовити стандартну фразу: «Поліція. Киньте 
зброю». Проте, коли прийшов час, він досить чітко її промовив. Грабіжники 
відкрили вогонь, прикриваючись продавцями, які знаходилися на місці 
події. Коли офіцер витягнув свій пістолет, його свідомість почала сприй
мати дійсність із підвищеною ясністю та чіткістю, що він визначив як 
«висока видимість». За три секунди він встиг підстрелити всіх трьох озброє
них грабіжників, незважаючи на те, що сам знаходився під вогнем [5].

Безперечно, знання психологічних станів і ситуацій, ймовірних у 
реальності, створює можливість ефективно діяти навіть за наявності 
стрес-чинників.

Правове виживання. Правове виживання можливе за умов глибо
кого розуміння вимог законів, правил, інструкцій, інших нормативних 
актів та вмілого їх використання під час несення служби.

Закони України надають певні гарантії правового захисту особи, яка 
протидіє злочинному посяганню. Для правового виживання необхідно 
чітко орієнтуватися в нормах кримінального права, що регламентують дії в 
стані необхідної оборони, при затриманні злочинця, крайній необхідності.

Необхідно не лише чітко уявляти собі, яка лінія поведінки є припусти
мою, а й бути готовим відстоювати свою правоту в суді, якщо це знадобиться.

Висновки. Таким чином, підбиваючи підсумки, стверджуємо: а) праців
ників міліції до виживання в умовах, небезпечних для життя і здоров'я, слід 
цілеспрямовано готувати; б) складниками виживання працівників міліції в 
умовах, небезпечних для життя і здоров'я, є фізичне, психологічне та правове 
виживання; в) при підготовці працівників правоохоронних органів до вижи
вання варто використовувати як вітчизняний, так і зарубіжний досвід

У перспективах подальшого розвитку плануємо визначити форму
вання стійкої мотивації навчальної діяльності та усвідомлення професії 
правоохоронця.
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Ц арев А.Д. С одерж ание проф есси ональной подготовки к  ви ж и в а - 
н ию  работников О ВД  в ч р е зв и ч а й н и х  условиях

В статье рассмотрено содержание профессиональной подготовки к вьі- 
живанию работников ОВД в чрезвьічайньїх условиях. Подчеркивается важ- 
ность проблеми содержания профессиональной подготовки и акцентировано 
внимание, что вьіживание работника ОВД является залогом вьіполнения им 
своих обязанностей и одной из главньїх задач милиционера.

Ключевьіе слова: виживание, психологическое виживание, физическое вижи- 
вание, мотивация, милиционер, профессиональная подготовка, содержание, чрезви- 
чайние условия.

Тзагіоу А ^ .  С опіепі о£ рго£е88Іопа1 ігаіпіпд £ог зигсгсіпд о£ роїісе о££іс- 
ег8 іп е х іг е т е  сопгїіііопз

Іп іЬе агіісїе іЬе сопіепі о£ рго£еззіопаї ігаіпіпд £ог зигуіуіпд о£ роїісе о££іс- 
егз іп ехігете сопйіііопз із зіийіей. ТЬе ітрогіапсе о£ зисЬ ргоЬїет аз сопіепі о£ 
рго£еззіопаї ігаіпіпд із етрЬазігей апй іЬе т а іп  аііепііоп із раій іо іЬе £асі іЬаі 
зигуіуіпд о£ роїісе о££ісег із а диагапіее о£ йізсЬагде о£ Ьіз йиііез апй із опе о£ 
роїісетап'з т а іп  іазкз. ТЬе еззепсе апй £еаіигез о£ іЬе £иіиге роїісе о££ісегз' 
рго£еззіопаї айаріаііоп аге йеіегтіпей. ТЬе е££есііуепезз о£ йе£іпей апй ітр їе- 
теп іей  рейадодісаї сопйіііопз о£ іЬе £иіиге о££ісегз' рго£еззіопаї айаріаііоп аі іЬе 
ЬідЬег ейисаііопаї езіаЬїізЬтепіз о£ МІА о£ ^к^аіпе із )изіі£іей апй ехрегітепіаї- 
їу Vе і̂£іей. ТЬе сгііегіа апй іпйісаіогз о£ іЬе £иіиге о££ісегз' рго£еззіопаї айаріаііоп 
аге йізііпдиізЬей; 1еVе1з о£ іЬе £иіиге о££ісегз' рго£еззіопаї айаріаііоп аі іЬе ЬідЬег 
ейисаііопаї езіаЬїізЬтепіз о£ МІА о£ ^к^аіпе аге сЬагасіегігей. ТЬе зігисіиге о£ 
іЬе £иіиге о££ісегз' рго£еззіопаї айаріаііоп апй ргодгат таіпіепапсе £ог £иіиге 
о££ісегз' ігаіпіпд аі іЬе ЬідЬег ейисаііопаї езіаЬїізЬтепіз о£ МІА о£ ^к^аіпе із 
ішр^оVей. ТЬе іорісаїііу о£ іЬе зіийу із йеіегтіпей Ьу іЬе сЬапдез іп зосіаї апгї 
роїііісаї їі£е апй іЬе ітрогіапсе о£ епзигіпд іЬе зигуіуаї о£ їаш еп£огсетепі адеп- 
сіез іп ехігете сопйіііопз. З и ттагігіп д  іЬе йі££егепі іпіегргеіаііопз іЬеге Ьаз 
Ьееп зіаіей іЬе теапіпд о£ іесЬпі^ие о£ зеї£йе£епзе, аз а зеі о£ іесЬпі^иез апгї 
Ьоїйз іЬаі епзиге іЬе е££есііуе зоїиііоп о£ а то іо г  іазк іо ргезе^е іЬе їі£е апгї 
ЬеаїіЬ йигіпд а рЬузісаї аііаск апй пеиігаїізе апу іЬгеаі. ТЬезе аге поіей іп ап 
еіЬподгарЬіс ассоипі іЬаі роіпіз оиі іЬе ітрогіапсе о£ оЬейіепсе іо аиіЬогііу, апгї
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іЬе гезиііапі зЬ ате  апй Ьопоиг, шЬісЬ £ипсііоп аз іЬе соге о£ роіісе зосіаІігаііоп. 
Ше сопсіийе Ьу ехріісаііпд іЬе іЬеогеіісаІ £оипйаііоп о£ іЬе роіісе £ипсііоп ап і 
іЬеп тоV е оп іо ^иезііоп Ьош еіЬісз ігаіпіпд зиррогіз, ог гезізіз, іЬіз зігисіиге. 
Ріпйіпдз зиддезі іЬаі, еVеп аі ііз Ьезі, еіЬісз ігаіпіпд із іікеіу іо зегее іп гезігаіпіпд 
іЬе рго£еззіопаі VІзіоп о£ іпсотіпд роіісе о££ісегз.

Кеу шогйз: зигттпд, рзускоіодісаі вигттпд, ркузісаі зигттпд, тоітаііоп, ро
іісе о//ісег, рго/еззіопаі ігаіпіпд, сопіепі, ехігете сопвіііопз.

удк т я м і м  ■ УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ В ОСОБІ ЇЇ  ОРГАНІВ У  ДІЯЛЬНОСТІ
В С Шестак І ІЗ ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ НА СФЕРУ

| КУЛЬТУРИ (ІСТОРИКО-ПРАВОВА РОЗВІДКА)

Питання взаємодії держави та права з культурою стають дедалі більш 
актуальними та потребують детального вивчення й вирішення.

У статті автор, з точки зору історії розвитку державного управління, розгля
дає діяльність держави та її органів із реалізації ними їх обов'язків у сфері культу
ри. Одним із таких правових чинників, який фактично має значення основного 
фактору впливу та формування правової оболонки цієї функції, є адміністративне 
право. Воно регулює відносини, що виникають у ході формування та функціону
вання державної адміністрації, обслуговує сферу державного управління, яке ви
являється у цілеспрямованому впливі на складну систему, зразком якої є реалізація 
культурної функції держави. Ця галузь права також визначає підстави, умови, 
способи та основні форми реалізації культурної функції держави, закріплює права 
та обов'язки відповідних суб'єктів тощо.

Ключові слова: держава, право, функція, культура, культурна функція, адмініс
тративне право, правове регулювання, державне управління, державне регулювання куль
тури, адміністративно-правове забезпечення реалізації культурної функції держави.

Постановка проблеми. Актуальність теми дослідження, її наукова й 
практична спрямованість визначена тим, що культура як особливе явище 
людської цивілізації є одним із головних чинників, що визначають духо
вний розвиток нації, виступають показником її самобутності, сприяють 
становленню й розвитку правової демократичної держави, побудови в 
країні громадянського суспільства.

Визнання важливості питань культурного розвитку особистості, су
спільства, участь у процесі формування світової цивілізації має своїм на
слідком піднесення їх на державний рівень, що знаходить своє закріп
лення на конституційному рівні (ст. 11, 12, 54 Конституції України). По
дібна увага до цієї сфери життєдіяльності також пов'язана з низкою об
ставин, зокрема, із тим, що від рівня національної культури безпосеред
ньо залежить ефективність існування політичної організації суспільства 
(держави). Таке розуміння та визнання на рівні держави значення куль-
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