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Автором уточнені й удосконалені поняття “патологічна агресія”, 

“кримінальна агресія”, “психологічна агресія”; “психологічний механізм 
агресії” та “психологічний механізм правомірної агресії”; “тип”, “вид”, 
“форма” агресивної поведінки. Виділені типи агресії працівників ОВС – 
правомірна та неправомірна, психологічні особливості проявів агресії. 
Розкриті результати дослідження особистісного ставлення працівників ОВС 
до зброї та впливу зброї на їхню поведінку. 

Ключові слова: агресія, неправомірна та правомірна агресія, тип, вид й 
форми агресії, психологічні детермінанти агресії, «ефект зброї». 

 
Концептуальна класифікація агресії  
Останнім часом вивчення проблеми агресивної поведінки стає все 

більше популярним напрямком дослідницької діяльності психологів. У Європі 
й Америці регулярно проводяться симпозіуми та семінари з цієї 
проблематики. І це цілком природно, тому що у цій цікавій, складній та 
інтенсивно досліджуваній галузі залишається безліч невирішених проблем і 
питань. Сере них – питання про природу та джерела агресії, її внутрішні та 
зовнішні детермінанти.  
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У зарубіжних і вітчизняних психологічних дослідженнях аналізуються 
особливості впливу певних ситуацій на агресивність людини (А.Г. Амбрумова, 
О.Г. Антонова-Турченко, Н.М. Ануфрієв, О.І. Донцов, Т.А. Полозова, 
О.А. Донченко, Т.М. Титаренко, Е.Л. Носенко, А.І. Чоботарь, О.Б. Елькінбард, 
Г. Сільє, О.В. Татенко, Л.М. Юр’єва, R.S. Lazarus, P.A. Resick, S. Rosencweig, 
Feshbach, H. Kaufmann, H. Werbik та ін.). Встановлено, що імпульсивні 
(чи експресивні) прояви агресії людини часто є реакцією на певні ситуації 
(Л. Берковіц). Результати лабораторних експериментів зарубіжних психологів 
свідчать, зокрема,  про сильний вплив прямої провокації, вербальної чи 
фізичної, на актуалізацію агресії (Р. Берон, Д. Майерс, Д. Річардсон). 

Значна увага приділяється розгляду функціонального призначення 
проявів агресії особистості (Е. Аронсон, М.Д. Левітов, К. Лоренц, 
Н.Ю. Максимова, К.Л. Милютина, А.О. Реан, З. Фрейд, Е. Фромм, З. Шасварі, 
A. Bandura, R.H. Walters, J. Dollard, L. Doob, S. Feshbach, N.Е. Miller, 
Н.О. Mowrer, R.R. Sears, H.J. Kornadt, L. Valzelli, В.G. Rule та інші).  

Численні дослідження присвячені вивченню вірогідної схильності до 
антисоціального агресивної поведінки психопатів (Н.В. Алікіна, П.Б. Ганушкін, 
О.В. Кербіков, О.Е. Лічко, В.Ф. Матвєєв, Ю.В. Попов, Н.І. Фелинська, 
О.Е. Фрейерова Б.В. Шостакович та ін.).  

Загальні аспекти агресивної поведінки людини, її сутність та витоки 
глибоко досліджені вітчизняними і зарубіжними вченими (Л.М. Аболін, 
А. Ассінгер, А. Бандура, Л. Берковіц, Р. Берон, Ф.Б. Березін, О.О. Бодальов, 
І.Б. Бойко, Л.Ф. Бурлачук, В.В. Горінов, І.В. Горшков, Д.М. Давидов, 
Є.Г. Дозорцева, М.О. Качаєва, Є. Керрол, С.Л. Кравчук, І.В. Крук, К. Лоренц, 
Л.О. Пережогін, Ф. Ріман, Д. Річардсон, О.М. Столяренко, Б.В. Шостакович 
та ін.).  

Правові аспекти агресивності й агресії, що пов’язані з психологічними 
особливостями особистості, специфікою діяльності працівників ОВС, знайшли 
своє відображення у дослідженнях В.Г. Андросюка, Л.М. Балабанової, 
В.О. Лефтерова, Т.Р. Морозової, О.В. Тімченка й ін.  

Різні автори у своїх дослідженнях по-різному визначають агресію й 
агресивність. На нашу думку, поняття “агресія” необхідно розглядати у 
декількох значеннях. Так, агресія – це ініціативна або захисна, навмисна або 
ненавмисна, корислива або некорислива, усвідомлювана або 
неусвідомлювана, активна або пасивна, пряма або непряма поведінка 
особистості, яка може проявлятися у вигляді1:  

 реакції індивіда на загрозу його вітальним інтересам;  

 захисту суб'єктивної реальності особистості;  

                                                             
1
 Цільмак Олена Миколаївна. Психологічні детермінанти проявів агресії у працівників органів внутрішніх справ 

[Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / О.М.Цільмак ; Київський юридичний ін-т МВС України. - К., 2004. 

- 312 арк. - арк. 205-228 
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 проявлення індивідом своїх негативних відчуттів (гніву, люті, 
ворожості) у відповідь на різні несприятливі, у фізичному і психічному 
відношенні, життєві ситуації;  

 заподіяння шкоди або образи суб’єктам нападу;  

 патологічного одержання задоволення від жорстокості та 
бажання суб'єкта руйнувати заради самого руйнування.  

Агресія може розглядатися не тільки як поведінка, але й як: 
а) соціально-психологічне явище (за аналогією з кримінологічним 

явищем злочинності); 
б) поточний психічний стан; 
в) відносно стійка характерологічна риса особистості; 
г) потреба в отриманні певних почуттів, відчуттів і емоцій. 
При спробі дати визначення поняттю “агресія” дослідники приходять до 

висновку, що існують різні форми, види й типи прояву людської агресії. Ми 
пропонуємо власне визначення типу, виду, форм, психологічних 
особливостей та детермінант агресивної поведінки і їх узагальнену 
класифікацію. 

Тип агресивної поведінки – це якісна характеристика поведінки 
особистості (доброякісна або злоякісна агресія2, соціально прийнятна або 
соціально не прийнятна, позитивна або негативна, правомірна або 
неправомірна агресія).  

Вид агресивної поведінки – це сукупність взаємодоповнюючих і 
взаємозалежних ознак дій та станів, що характеризують їх з погляду 
становлення, цілісності, результативності та завершеності у часі. Під формою 
вираження індивідом своєї агресії, на нашу думку, слід розуміти напрям і 
характеристику дії. 

Таким чином, за своєю формою агресивна поведінка буває: 

 активна – активні агресивні дії та вчинки особистості проти об'єкта 
(особи або предмета) своєї агресії;  

 пасивна – відмова особистості виконувати якісь функції, вимоги 
або завдання; 

 пряма – безпосередньо спрямована проти якого-небудь об’єкта 
(особи, предмета) агресії; 

 непряма – дії, які побічно спрямовані проти іншої особи (плітки, 
злісні жарти), та дії, які характеризуються відсутністю спрямованості і 
невпорядкованістю (вибухи люті, що виявляються в тупотінні ногами, стуканні 
кулаком по столу тощо).  

Серед видів агресії, на нашу думку, варто виділити такі: 
1. Фізична агресія. За  формою вона може бути: 

                                                             
2
 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 672 с.   

 



54 
 

 активна – пряма – це використання фізичної сили проти об’єкта 
фрустрації або проти предмета, що належить об’єкту фрустрації; 

 активна – пряма – захисна – це використання особою фізичної 
сили проти об’єкта фрустрації, з метою захисту власного життя і здоров'я 
(оточуючих) та припинення нестерпних страждань; 

 активна – непряма – це використання фізичної сили проти особи, 
яка не є об’єктом фрустрації;  

 активна – замінююча – це використання фізичної сили проти 
предмета, який не належить об’єкту фрустрації;  

 пасивна – пряма – це прагнення фізично не дозволити іншій людині 
досягти бажаної мети або зайнятися бажаною діяльністю (наприклад, сидяча 
демонстрація); 

 пасивна – непряма3 [44, с. 29] – це відмова від виконання 
необхідних вимог чи завдань (наприклад, відмова звільнити територію під час 
сидячої демонстрації)4. 

2. Інструментальна агресія – використання предметів як засобів 
досягнення певної мети. За формою, з нашої точки зору, варто виділити таку 
інструментальну агресію: 

 активна – пряма – це використання предметів як засобів досягнення 
певної мети, тобто – нанесення іншій людині ударів холодною зброєю; 
нанесення побоїв або поранень за допомогою вогнепальної зброї тощо;  

 активна – пряма – оборонна – це використання особою предметів, 
зброї проти об’єкта фрустрації, з метою припинення його посягань на життя 
та здоров'я, власне чи оточуючих; 

 активна – непряма – це, наприклад, встановлення мін-пасток, змова з 
найманим убивцею з метою знищення ворога; 

 пасивна – пряма – це нанесення ударів холодною зброєю неживим 
предметам, що уособлюють образ фрустратора (лялька, опудало, фотографія 
тощо); 

 пасивна – непряма – нанесення ударів холодною зброєю неживим 
предметам як засіб вираження негативних почуттів проти фруструючої 
ситуації. 

3. Вербальна агресія. За формою можна виділити такі її види: 
 активна – пряма – безпосередня словесна образа, приниження або 

злісні висловлювання на адресу об’єкта фрустрації; вираження негативних 
почуттів через форму (сварка, лемент, вереск) або через зміст вербальних 
реакцій (погроза, проклін, лайка) об'єкту фрустрації; 

                                                             
3 Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия.: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1997. – 336 с.: ил. 

4
 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений. – М.: 

Юрист, 1996. – С. 28-60. 
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 активна – непряма – наприклад, поширення злісного наклепу або 
пліток про іншу людину; 

 активна – замінююча – це вираження негативних почуттів, 
спрямованих на адресу фрустратора, сторонньому суб'єкту через зміст 
вербальних реакцій (погроза, проклін, лайка); 

 пасивна – пряма – відмова розмовляти з іншою людиною, 
відповідати на її запитання тощо; 

 пасивна – непряма – відмова дати певні словесні пояснення 
(наприклад, відмова висловитися на захист людини, яку незаслужено 
критикують).  

4. Ворожа агресія – виражається в діях, метою яких є заподіяння шкоди, 
болю і страждань об'єкту агресії. Рушійними силами ворожої агресії є почуття 
образи, заздрість та ненависть до оточуючих, підозрілість, недовіра й 
обережність стосовно людей. 

Доцільно виділити такі форми ворожої агресії: 
 активна – пряма – це ворожий безпосередній вплив на кривдника 

(ворога), який виражається в прямих словесних образах й приниженнях, у 
фізичному впливі на кривдника (наприклад, воєнні дії однієї держави з іншою, 
боротьба одного угруповання з іншим, бійка тощо); 

 активна – непряма – це непрямий вплив на кривдника (скарги на 
кривдника присутнім, близьким йому людям; змова зі сторонньою особою з 
метою помсти своєму ворогу, захоплення заручників);  

 пасивна – пряма – це безпосередня відмова від спілкування з 
кривдником через почуття помсти і ворожості, відмова у допомозі кривднику, 
відмова від виконання необхідних завдань, що якось пов'язані з кривдником, 
тощо; 

 пасивна – непряма – це відмова від взаємодії або від спілкування з 
кривдником через почуття помсти без певних словесних пояснень іншим 
людям. 

4.1. Серед підвидів ворожої агресії, на нашу думку, слід виокремити 
психологічну агресію. За характером прояву психологічна агресія буває 
злоякісна та доброякісна.   

Ми вважаємо, що під злоякісною (неправомірною) психологічною 
агресією слід розуміти свідомий (прямий або непрямий) негативний 
неправомірний психологічний вплив на психіку особистості, метою якого є 
задоволення агресором своєї потреби у приниженні, образі суб'єкта помсти 
або особи, яка заміщає його, а також заподіяння психологічного болю для 
досягнення певної корисливої мети. Правомірна психологічна агресія – це 
свідомий (прямий або непрямий) психологічний вплив на особистість 
правопорушника, метою якого є досягнення певної правової мети – 
припинення злочину, який передбачається, на стадії його виникнення. 
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4.2. Вбачається, що негативізм теж можна віднести до підвиду ворожої 
агресії. Негативізм – це позбавлений розумних підстав опір суб'єкта впливам 
на нього. У психології це поняття визначає невмотивований опір чужому 
впливу. Негативізм виникає як захисна реакція на впливи, що вступають у 
протиріччя з потребами суб'єкта. У цьому випадку відмова від виконання 
вимог є способом виходу з конфлікту і звільненням з-під травмуючого 
впливу5.  

На нашу думку, доцільно виділити такі форми негативізму: 

 невмотивований негативізм – це опір чужому впливу без 
пояснень та без конкретної мети; 

 мотивований – цілеспрямований опір чужому впливу; 

 епізодичний – це опір чужому впливу у деяких негативних 
епізодах;   

 ситуативний – це ситуативна захисна реакція на впливи, що 
вступають у протиріччя з потребами суб'єкта; 

 характерологічний – це прояви негативізму як стійкої риси 
характеру; 

 пасивний – виражається у відмові виконувати запропоновані 
вимоги;  

 активний – при якому вчиняються дії, протилежні вимогам; 

 опозиційний – це форма поведінки, яка спрямована проти 
авторитету, керівництва (вона може наростати від пасивного опору до 
активної боротьби проти сталих поглядів, звичаїв, законів). 

4.3. Видається, що підвидом ворожої агресії можна вважати й політичну 
агресію – озброєний напад однієї держави на іншу з метою захоплення чужих 
територій чи насильницької зміни влади. Формами політичної агресії є війна, 
тероризм, ідеологічні етнічні зіткнення, геноцид.  

Як різновид політичної агресії можна виокремити військову агресію – дії 
військовослужбовців у бойових умовах, вбивство ворога, цей вид агресії є 
соціально визнаним за мотивом національної солідарності (наприклад, захист 
демократії). Формами прояву військової агресії є: наступ, оборона чи захист, 
“бойова готовність”. 

5. Патологічна агресія проявляється при психічних відхиленнях або 
захворюваннях, нервово-психічних розладах – не у продуктивних діях, у а 
деструктивному ставленні до самого себе або до інших. Серед форм 
патологічної агресії слід виділити мазохізм, садизм, садомазохізм, некрофілію 
(сексуальну й несексуальну), педофілію, гентерофілію, аутоагресію тощо.  

                                                             
5
 Психологический словарь / Под ред. В.В. Давыдова, В.П. Зинченко, В.И. Лубовского, Б.Г. Мещерякова, В.М. 

Мунипова, Е.Е. Соколова, Д.А. Фарбер, Е.Д. Хомской. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Педагогика-Пресс, 1996. 

– 440 с.: ил.  
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6. Реактивна або афективна агресія – це сильний, відносно 
короткочасний руховий і вісцеральний прояв агресії в критичних умовах при 
нездатності суб'єкта знайти адекватний вихід з небезпечних раптових 
ситуацій. 

7. Псевдоагресія – це дії, в результаті яких може бути заподіяна шкода, 
але яким не передували злі наміри6. Серед видів псевдоагресії слід виділити: 
ненавмисну, ігрову й агресію як самоствердження.  

8. Кримінальна або протиправна агресія – це девіантна поведінка 
індивіда, що суперечить соціально прийнятним нормам й правилам існування 
людей у суспільстві. Формами прояву кримінальної агресії є вбивство, 
поранення, жорстокість, нанесення іншій особі моральних і тілесних 
ушкоджень, зґвалтування, заподіяння шкоди здоров’ю, різні форми 
психічного й фізичного примушення до скоєння певних дій тощо.   

На нашу думку, психологічними особливостями агресії є такі: 
1) цілісність. Хоча агресивність належить переважно до емоційної сфери 

психіки, однак вона характеризує психічний стан особистості в цілому за 
певний проміжок часу; 

2) динаміка і відносна стійкість проявів агресії. Агресивна поведінка 
мінлива: вона має початок, динаміку та кінець;  

3) індивідуальна своєрідність і типовість. Психічний стан агресії 
нерозривно пов’язаний з індивідуальними особливостями особистості, її 
моральними, вольовими та іншими рисами;  

4) різноманітність проявів агресії. Агресія буває цілеспрямованою або 
дифузною, активною або пасивною, прямою або непрямою, фізичною або 
вербальною тощо; 

5) полярність. Кожному психічному стану відповідає протилежний. Так, 
агресії протистоїть егресивність (протилежне агресії поняття, втеча від 
вирішення конфліктних ситуацій, від виконання складних завдань, від 
відповідальних доручень, тобто невміння особистості проявити адекватну 
агресію7). Перехід з одного стану в протилежний особливо яскраво 
проявляється в незвичайних (екстремальних) умовах; 

6) прямий та безпосередній зв’язок з психічними процесами і 
властивостями особистості. Агресія виникає в результаті діяльності мозку, що 
відображає дійсність, проте не дзеркально, а пристрасно, як писав 
С.Л. Рубінштейн8. Психічний стан служить для неї тлом, який сприяє прояву 
особливостей особистості чи маскуванню їх.  

Слід зазначити, що за кількістю учасників агресивних дій, агресія буває: 

                                                             
6 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 672 с.   

 
7 Дерешкявичус П., Йовайша Л. Некоторые итоги исследования агрессивного поведения подростков // 

Воспитание, обучение и психическое развитие: Тезисы докладов к V Всероссийскому съезду психологов СССР. – 
М., 1977. – Ч. 1. 
8
 Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии. – М.: ЗАО «ЭКСМО-Пресс», 1999. – 448 с. 
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– індивідуальна – безпосередня агресивна поведінка особистості; 
– групова – агресивна група осіб із загальними поглядами та 

переконаннями, об’єднаних спільною метою; 
– масова, або натовпу – скупчення агресивно налаштованих людей, які 

пов’язані спільними ідеями психологічної безнадійності ситуації, що склалася 
навколо них, натовп характеризується “заряджанням”9.  

За своєю мотивацією агресивна поведінка буває: 
– навмисна, яка властива конкретному індивіду в прихованій або явній 

формі; яка зв'язана зі структурою особистості та має цілеспрямований 
характер;  

–  ненавмисна – прояви дрімаючих (витиснення необов'язково) 
деструктивних імпульсів, які активізуються в надзвичайних обставинах та 
мають не цілеспрямований, а спонтанний характер, як реакція індивіда на 
загрозу вітальним інтересам або на небезпеку10; 

– корислива – одержання особистістю вигоди від агресивних вчинків, 
задоволення особистістю свого “Его” в самоствердженні; 

– некорислива – змушена агресивна поведінка, яка не приносить користі 
та задоволення особистості від її вчинків і дій.  

За способом, засобом застосування слід виділити: фізичну, вербальну й 
інструментальну агресію.  

За  наявністю ініціативи: ініціативну й оборонну агресію. 
За напрямком агресія буває: спрямована проти когось або чогось, 

спрямована проти себе. 
За динамікою: тривала та короткочасна. 
За глибиною проявів: поверхнева та глибока. 
За ступенем прояву: висока (завжди проявляється), середня 

(проявляється у деяких випадках), низька (не проявляється зовсім, чи дуже 
рідко проявляється)11. 

За характером прояву: імпульсивна або обумовлена перенакопиченими 
негативними емоціями.  

На нашу думку, психологічними детермінантами виникнення агресії є 
сукупність суб’єктивних та об’єктивних факторів, які спонукають особистість 
до різних форм і видів агресивних проявів. Отже, до таких факторів слід 
віднести: 

Індивідуально-психологічні:  

 властиві особистості негативні риси характеру (негативізм, 
жадібність, жорстокість, хитрість, заздрісність, інтелектуальна 

                                                             
9
 Реан А.А. Агрессия и агрессивность личности // Психологический журнал. – 1996. – №5. – С. 3-18. 

10
 Реан А.А. Агрессия и агрессивность личности // Психологический журнал. – 1996. – №5. – С. 3-18. 

11
 Професійна психологія в органах внутрішніх справ. Загальна частина: Курс лекцій / В.Г. Андросюк, Г.О. 

Юхновець, Л.І. Казміренко, В.С. Медведєв. – К.: МВС України та Українська академія внутрішніх справ, 1995. 

– 111 с. 
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неповноцінність, слабка воля, емоційна нестійкість, ригідність, підозрілість 
тощо); 

 деструкція особистості, патологія рис характеру; 

 особистісні негативні установки (знецінення моральних, правових, 
естетичних і етичних норм, ексцентричні переконання (наприклад, 
параноїдальні ідеї) тощо), відсутність позитивних життєвих спрямувань і 
цілей; 

 інтенсивний негативний настрій з невідреагованими емоціями 
(гніву, люті, образи, злості тощо). 

Психофізіологічні: 

 перевага моторного рухового компонента над розумовим й 
сенсорним;  

 невротичні реакції; 

 перевага процесів збудження над процесами гальмування тощо; 

 нездатність витримувати тривале емоційне напруження; 

 нездатність до тривалого напруження сенсорних систем в умовах 
монотонії тощо.  

Психофізичні: 

 важкі хронічні та соматичні захворювання; 

 психічна й фізична перевтома; 

 черепно-мозкові травми (ушкодження певних ділянок головного 
мозку (амігдали), вентромедіальних ядер гіпоталамуса) тощо.  

Психолого-педагогічні:  

 психологічна некомпетентність особи; 

 відсутність індивідуального підходу до особистості; 

 неадекватність виховних заходів; 

 байдужість, нетактовність, дратівливість по відношенню до 
особистості з боку її оточення; 

 заниження оцінки діяльності та блокування особистісного 
зростання; 

 відмова у своєчасній допомозі особистості та нерозуміння її 
емоційного стану; 

 навчання агресивному поводженню; 

 зловживання батьками покаранням, їх жорстоке ставлення тощо.  
Соціально-психологічні: 

 несприятливі умови взаємодії особи зі своїм найближчим 
оточенням, у родині та у професійній діяльності; 

 прагнення уникнути тиску обов’язків та вимог; 

 образа на долю та конкретних людей; 

 важкий емоційний клімат у родині (алкоголізація близьких, 
нерозуміння з боку інших, систематичні конфлікти тощо).  
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Проаналізувавши нормативно-правові акти, що регламентують 
діяльність працівників ОВС, ми дійшли висновку, що до переліку їх 
індивідуально-психологічних особливостей необхідно ввести таку рису, як 
“правомірна агресія”. Одночасно поняття “агресія”, “агресивна поведінка 
працівника ОВС” мають отримати своє визначення та змістовний опис їх 
своєрідної структури. 

За Е. Фроммом12, існує два типи агресії – доброякісна та злоякісна, але 
враховуючи те, що юридична психологія (від латинського – juris) вивчає 
прояви та використання психічних закономірностей, психологічних знань у 
сфері правового регулювання й юридичної діяльності, ми вважаємо за 
доцільне виділити такі типи агресій працівників ОВС, як правомірна 
(доброякісна) та неправомірна (злоякісна). 

Так, під правомірною агресією працівників ОВС ми розуміємо емоційно-
вольову реакцію працівника ОВС на небезпеку, протиправну дію, 
несправедливість, загрозу життєдіяльності (особисту або для оточуючих), яка 
забезпечує правовий і фізичний захист суб'єктивної й об’єктивної реальності 
особистості та довкілля або активні дії та вчинки працівника з метою 
запобігання можливому злочину13.  

На нашу думку, психологічний механізм прояву правомірної агресії 
працівників ОВС – це сукупність психічних процесів, які регулюються волею, 
тобто відчуття, сприйняття й усвідомлення особою оперативно-складної 
ситуації, яка вимагає прийняття рішення стосовно правомірного застосування 
засобів впливу.  

Серед видів правомірної агресії, притаманних працівнику ОВС, слід 
виділити такі:  

 псевдоагресія ігрова14 – це навчально-тренувальна ігрова агресія, що 
не має ніякої руйнівної мети і ніяких негативних мотивацій (гнів, ненависть), її 
мета – удосконалення майстерності та спритності, формування швидкості 
реакції та здатності  до прояву правомірного примусу у службовій діяльності; 

 захисна агресія – відповідна реакція працівника на протиправну дію 
або несправедливість, яка заподіяла страждання йому чи оточуючим; 

 наступальна агресія – уміння працівника ОВС проводити 
наступальні рішучі правові дії проти правопорушників, з метою припинення та 
розкриття злочину, або для переслідування особи, яка тікає з місця події, чи 
правопорушника, якого застали на місці події;  

 фізична – активна–пряма – це використання фізичної сили проти 
правопорушника, з метою його затримання або припинення злочину; 

                                                             
12

 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 672 с.   
13

 Цільмак Олена Миколаївна. Психологічні детермінанти проявів агресії у працівників органів внутрішніх 

справ [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / О.М.Цільмак ; Київський юридичний ін-т МВС України. - К., 

2004. - 312 арк. - арк. 205-228 
14

 Ривман Д.В. Криминальная виктимиология. – СПб.: Питер, 2002. – 304 с. – (Серия «Учебники для вузов»). 
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 фізична – пасивна–пряма – здатність працівника ОВС фізично, 
наприклад, фактом своєї мужності, не дозволити людині, яка порушує закон, 
досягти бажаної мети або зайнятися бажаною протиправною діяльністю; 

 інструментальна – активна–пряма – це використання предметів 
спеціального призначення, табельної вогнепальної зброї, з метою 
попередження або припинення злочинів (для затримання особи, яку застали 
при вчиненні тяжкого злочину, – статті 15, 151 Закону України “Про міліцію”)15 
[115]; 

 психологічна агресія – свідомий (прямий або непрямий) 
психологічний вплив на особистість правопорушника у разі, якщо метою 
цього впливу є досягнення певної правової мети – припинення можливого 
злочину. 

Таким чином, психологічними детермінантами прояву правомірної 
агресії працівниками ОВС є сукупність об’єктивних і суб’єктивних факторів, що 
базуються на вимогах Конституції України, Закону України “Про міліцію” та 
нормативних документів МВС України, регламентуючих діяльність органів 
внутрішніх справ. 

Схематично психологічні детермінанти прояву працівниками ОВС 
правомірної агресії можна зобразити так: 

1. Виникнення оперативно-складної ситуації, що вимагає правомірного 
застосування сили (зовнішній об’єктивний фактор). 

2. Постановка завдання перед працівником ОВС (зовнішній об’єктивний 
фактор). 

3. Підготовчий етап вирішення завдання працівником ОВС (комплекс 
внутрішніх суб’єктивних факторів, а саме: мотиви (наприклад, “для виконання 
своїх функціональних обов’язків я повинен припинити злочин”), установки 
(наприклад, “я повинен вижити”, “я повинен затримати злочинця”), мета 
(наприклад, “я хочу затримати злочинця, щоб запобігти загостренню 
оперативно-складної ситуації”), досконале знання правових аспектів 
діяльності, професійно-психологічна готовність до правомірного застосування 
сили (прояву правомірної агресії). 

4. Прийняття рішення стосовно виду й форми прояву правомірної агресії 
(внутрішній суб’єктивний фактор). 

5. Безпосереднє вирішення завдання (сукупність зовнішніх об’єктивних 
та внутрішніх суб’єктивних факторів).  

Під неправомірною агресією працівника ОВС ми розуміємо емоційну, 
афективну реакцію особистості на конфліктні екстремальні та негативні 
ситуації, коли особа втрачає контроль над собою та своїми емоційними 
проявами, не здатна до вольової регуляції поведінки, що може спричинити 
негативні наслідки для самої особистості та для навколишнього середовища. 

                                                             
15 Макнаб Крис. Психологическая подготовка подразделений специального назначения: Пер. с англ. О. 

Бондарева. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 384 с.: ил. – (Спецназ). 
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Видами неправомірної агресії є:  
 неправомірна фізична агресія (катування, умисне заподіяння 

сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом 
нанесення побоїв, умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших 
насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних 
ушкоджень);  

 сексуальна агресія (зґвалтування); 
 неправомірна інструментальна агресія (вбивство, поранення, 

нанесення тяжких тілесних ушкоджень спеціальними засобами або 
предметами); 

 неправомірна вербальна агресія (приниження гідності, словесні 
образи тощо);  

 неправомірна психологічна агресія (погроза вбивством, 
неправомірні методи психологічного впливу, залякування, різні форми 
психічного примушення до скоєння протиправних дій, доведення особи до 
самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею 
поводження, шантажу, систематичне приниження її людської гідності тощо).   

Психологічними детермінантами прояву неправомірної агресії є 
сукупність об’єктивних та суб’єктивних факторів, що базуються на перевазі 
процесів збудження над процесами гальмування, особистісній слабкості, на 
невмінні особистості стримувати свої потяги, негативні емоції та здійснювати 
контроль над своєю поведінкою тощо. 

Отже, на нашу думку, контрольована неправомірна агресія та прояви 
правомірної агресії – саме ті риси, що дозволяють швидко орієнтуватися в 
умовах сучасного життя, які постійно змінюються, приймати оптимальні 
рішення в складних ситуаціях, зберігати витримку та самовладання. Що ж 
стосується готовності працівника ОВС до прояву правомірної агресії, то це 
питання є досить суттєвим у плані забезпечення ефективності його діяльності, 
однак ця проблема  висвітлена надзвичайно мало.  

 
Вплив ставлення працівників ОВС до зброї на їх поведінку («ефект 

зброї») 
 
Правоохоронна діяльність висуває високі вимоги як до професійної 

майстерності, так і до особистих якостей працівників ОВС, тому що вона 
здійснюються, як правило, з високим нервовим напруженням, психічними 
перевантаженнями, у складних і конфліктних умовах. Наявність небезпечних 
ситуацій, що становлять потенційну загрозу життю громадян і самих 
працівників, вимагає практично від кожного працівника правоохоронних 
органів постійної уваги і готовності в будь-який момент діяти навіть із 
застосуванням зброї.  
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Зброя є зразковим прикладом предмета, який має для багатьох людей 
агресивне значення. За словами Берковітца (Вегкоwіtz, 1968), «зброя не 
тільки дає шанс насильству стати реальністю, але і спонукає до нього. Палець 
давить на курок, але і курок може давити на палець». Доведення існування 
подібних ефектів було б сильним аргументом для введення суворих 
обмежень на продаж вогнепальної зброї. Однак спочатку необхідно 
впевнитися, що ці висновки опираються на незаперечні емпіричні дані. На 
жаль, це не так. У ряді експериментів, що відтворюють процедуру Берковітца 
і Ле-Пажа (Berkowitz & Lераgе, 1967), був зафіксований аналогічний ефект 
зброї (Caprara, Renzi, Amolini, D'імреrіо & Тгаvаglіа 1984; Frodi, 1975; Leyens & 
Раrке, 1975; Тurnеr, Layton & Simons, 1975), але в інших дослідженнях, які 
використовують практично ту саму процедуру, подібних результатів отримані 
не було (Вuss, Воокег & Вuss, 1972; Раgе & Scheidt, 1971)16. 

Експерименти Фроді та Тернера показали, що навіть нерозсерджені 
люди можуть виявляти підвищену агресію, коли вони бачать зброю. Емоційно 
збуджені люди можуть бути особливо сприйнятливі до «ефекту зброї» (тому 
що вони готові атакувати кого-небудь і, можливо, майже не стримують своїх 
реакцій), але навіть і незбуджені люди можуть стати агресивнішими ніж 
завжди, коли близько знаходиться зброя, особливо, якщо їх протидіючі 
агресії сили в даний момент послаблені17.  

Деякі дослідники спробували пояснити неможливість відтворення 
ефекту зброї. Наприклад, Тернер та Симоні (Тurnеr & Simons, 1974) 
припустили, що ефект посилення агресії через наявність зброї може 
спостерігатися тільки серед випробуваних, які навіть не підозрюють про 
гіпотезу, яка перевіряється. Крім того, огляд досліджень з цього питання, 
проведений Карлсоном та іншими (Сагlsоп & О1hегs, 1990), не виявив 
абсолютного зв'язку між зброєю та агресивною поведінкою. Повернемося до 
висновків, зроблених Тернером, Сімонсом, Берковітцем та Фроді (Тurnег, 
Simons, Вегкоwіtz & Fгоdі,1977). Ці дослідники більш ретельно проаналізували 
результати експериментів і знайшли, що “ефект зброї” залежить від 
характеристик випробуваних. Ті, хто не знав про мету експерименту, 
наявність зброї у них підвищувала рівень агресії. Як бачимо, підозра або 
розуміння мети дослідження змушують випробуваних стримувати свою 
агресивність18. 

Берковітц (Вегкоwіtz, 1978) визначив, що “ефект зброї” буде залежати 
від змісту, який випробуваний вкладає в це поняття. «Якщо він думає про 
револьвер у першу чергу як про небезпечний або застарілий предмет, то 

                                                             
16

 Алфимова М.В., Трубников В.И. Психогенетика агрессивности // Вопросы психологии. – 2000. – № 6. – С. 

112-123. 
17

 Александров  Ю.И. Психология+физиология=психофизиология // Психологическая наука: традиции, 

современное состояние и перспективы. – М.: Институт психологии РАН, 1997. – Т. 2. – С.180. 

 
18

 Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2001. –  512 с. 
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зброя швидше над за усе викликає сильне хвилювання, а не агресію». Іншими 
словами, зброя набуває сенсу умовного подразника агресії, тільки коли 
людина розглядає її у такому контексті19. 

Вивчаючи індивідуальні детермінанти агресії, дослідники відзначають, 
що хоча «здоровий глузд» припускає наявність прямого зв’язку між різними 
рисами характеру особистості й агресією, але насправді такий взаємозв’язок 
найчастіше важко продемонструвати (Dengerink, 1976; Larsen, Coleman, 
Forbes & Johnson, 1972). 

По-перше, у багатьох випадках ситуаційні фактори впливають на агресію 
більше, ніж різні риси. Іншими словами, індивіди дійсно розрізняються за 
своєю схильністю до агресії, але ці розходження стримуються могутніми 
ситуаційними перемінними. Наприклад, майже всі індивіди, навіть «гарячі 
голови», які надзвичайно схильні до агресії, можуть утриматися від подібної 
поведінки в присутності міліції. 

По-друге, показати зв’язок між специфічними  особистісними рисами й 
агресією важко тому що критерії визначення цих рис не задовольняють 
бажаним  вимогам  надійності  або валідности. 

Однак, незважаючи на всі ці проблеми, було виявлено значне число 
характеристик, які мають відношення до агресії. Просте спостереження 
показує, що деякі люди «заводяться з пів-обороту»- вони з незвичайною 
злістю й агресією відповідають навіть на самі слабкі провокації. Кілька 
досліджень, проведених Капрарою і його колегами (Caprara, 1983; Caprara & 
Renzi, 1981), показали, що від індивідуальних розходжень дійсно залежить 
сила та імовірність прояву агресії. Він вказав на дві особистісні 
характеристики, які мають пряме відношення до агресії – уразливість (стійка 
тенденція ображатися навіть на мінімальну провокацію), інша – емоційна 
чутливість (стійка тенденція, властива деяким індивідам, відчувати себе 
некомпетентними і випробувати дістрес у відповідь на самі помірні фрустрації 
(Caprara, 1983)). Так, вразливість тісно пов’язана з агресивністю, особливо, 
якщо їй  передувала провокація; а емоційна чутливість тісно пов’язана з  т. ну 
тості ті  20. 

У той же час інші дослідники стверджують, що поведінка людей 
насправді залишається досить незмінною протягом тривалого часу і не 
залежить від обставин (Byrne & Schulte, 1990). Незважаючи на те, що 
дослідники не заперечують важливу роль ситуаційних факторів у формуванні 
людського поводження, вони наполягають на тому, що люди дійсно мають 
специфічні риси, інформація про які може бути корисна для розуміння і 
прогнозування вчинків. Велике число даних свідчить про те, що риси 
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 Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2001. –  512 с. 
20

 Дерешкявичус П., Йовайша Л.Некоторые итоги исследования эгрессивного поведения 

подростков//Воспитание, обучение и психическое развитие: Тезисы докладов к V всероссийскому съезду 

психихологов СССР.- М., 1977. 
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характеру, які обумовлюють схильність до агресії, самі по собі є досить 
стійкими. 

Для вивчення впливу зброї на поведінку працівників ОВС (феномен 
«ефекту зброї») нами була розроблена анонімна анкета, яка складалася з 
таких запитань та варіантів відповідей на них21:  

2. Ви в дитинстві любили ходити в тир? (Варіанти відповідей: А) Так. Б) 
Іноді. В) Ні. Г) Ніколи не ходив (ла)). 

3. Чи надає Вам вогнепальна зброя почуття впевненості в собі? 
(Варіанти відповідей: А) Так. Б) Іноді. В) Ні. Г) Не упевнений (на)). 

4. Чи змогли б Ви у складній ситуації застосувати зброю для захисту 
себе чи оточуючих? ((Варіанти відповідей: А) Так. Б) Іноді. В) Ні. Г) Не 
упевнений (на)).А) Так. Б) Іноді. В) Ні. Г) Не упевнений (на)). 

5. Як  Ви гадаєте –  чи впливає наявність зброї  на вчинки людей, які 
б’ються? (Варіанти відповідей: А) Так. Б) Іноді. В) Ні. Г) Не знаю)). 

6. Яка у Вас була улюблена іграшка у дитинстві? (Варіанти відповідей: А) 
Пістолет. Б) Гвинтівка. В) Машинка. Г) Інша). 

7.  Які думки у Вас виникають з приводу того, що у своїй професійній 
діяльності Ви зможете постійно мати доступ до зброї: (Варіанти відповідей: А) 
Зброя надає Вам почуття впевненості в собі й у своїх силах. Б) Наявність зброї 
страшить Вас, викликає тривогу. В) Зброя надає відчуття сили та переваги над 
іншими. Г.) Зброя – це засіб для виконання професійних обов'язків). 

8.  У дитинстві Ви лякали своїх товаришів іграшковим пістолетом? 
(Варіанти відповідей: А) Так. Б) Іноді. В) Ні. Г Не пам’ятаю). 

9. Вам подобається вогнепальна зброя? (Варіанти відповідей: А) Так. Б) 
Напевне. В) Ні. Г) Я байдужий (а) до неї). 

10. Ви відчували страх при навчальній стрільбі? (Варіанти відповідей: 
А) Так. Б) Іноді. В) Ні. Г) Завжди спокійний (а)).  

11. У Вас виникають тривожні очікування, які пов'язані з навчальними 
стрільбами? (Варіанти відповідей: А) Так. Б) Іноді. В) Ні. Г) Завжди спокійний 
(а)).  

12. Хоча Ви й не показуєте цього – Вас охоплює сильний страх, коли Ви 
бачите вогнепальну зброю? (Варіанти відповідей: А) Так. Б) Іноді. В) Ні. Г) 
Байдужий (а) до неї). 

13. Чи відчуваєте Ви втому після навчальних стрільб? (Варіанти 
відповідей: А) Так. Б) Іноді. В) Ні. Г) Добре себе почуваю).  

14. Вам подобаються художні фільми про війну? (Варіанти відповідей: 
А) Так. Б) Іноді. В) Ні. Г) Байдуже, що дивитися, головне, щоб було цікаво).  
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15. Ви важко переносите сцени кінофільмів, які пов'язані з 
насильством, убивствами і руйнуваннями? (Варіанти відповідей: А) Так. Б) 
Іноді. В) Ні. Г) Байдужий (а) до таких сцен).  

16. Якби Вам у день Вашого народження запропонували на вибір 
подарунок, щоб Ви вибрали: (Варіанти відповідей: А) Зброю. Б). Мисливський 
ніж. В) Магнітофон. Г) Гроші). 

17. Чи мала велике значення при виборі професії можливість доступу 
до зброї? (Варіанти відповідей: А) Так. Б) Напевне. В) Ні. Г) Не замислювався 
(лася) над цим). 

18. Як Ви гадаєте – для людей, які не хочуть жити, зброя – це 
найлегший засіб для самогубства? (Варіанти відповідей: (А) Так. Б) Напевне. 
В) Ні. Г) Не думав (ла) про це). 

19. Чи часто Ви грали у «війну» в дитинстві? (Варіанти відповідей: А) 
Так. Б) Іноді. В) Ні. Г) Як і всі діти). 

20. Побачивши озброєну людину,  чи відчуваєте Ви занепокоєння? 
(Варіанти відповідей: А) Так. Б) Напевне. В) Ні. Г) Спокійно до цього ставлюся). 

21. Ви любите полювання? (Варіанти відповідей: А) Так. Б) Напевне. В) 
Ні. Г) Байдужий (а) до цього). 

22. Яким творам художньої літератури Ви надаєте перевагу (за 
жанром)? (Варіанти відповідей: А) Детективам. Б) Історичним романам. В) 
Фантастичним. Г) Ліриці). 

23. Який фільм Ви вибрали б? (Варіанти відповідей: А) Бойовик. Б) 
Детектив. В) Трилер. Г) Мелодраму).  

24. Зброя, на Вашу думку, це: (Варіанти відповідей: А) Предмет для 
захисту. Б)  Предмет для полювання. В) Антикварний предмет. Г) Ви байдужі 
до зброї). 

25. Як Ви вважаєте, чи правильно було б надати кожному громадянину 
України право на носіння вогнепальної зброї? (Варіанти відповідей: А) Так. Б) 
Напевне. В) Ні. Г) Байдуже). 

Ключ до опитувальника: 1) страх перед зброєю (6Б; 9 АБ; 11 АБ; 12 АБ;); 2) 
зброя як демонстрація сили (1 АБ; 4 АБ; 5 АБ; 6 В; 7 АБ; 8 АБ; 15 АБ; 16 А; 23 А; 
24 АБ); 3) невпевненість перед зброєю (3 В; 10 АБ; 14 АБ; 19 АБ); зброя, як 
засіб, необхідний для виконання професійних обов’язків (3 АБ; 6 Г); зброя, як 
засіб для здійснення самогубства (17 АБ); наявність зброї для компенсації 
слабких рис характеру (2 АБ; 6 А; 13 АБ; 16 Б); стримана агресія (1 А; 4 А; 6 В; 7 
А; 13 А; 15 АБ; 18 АБ; 20 АБ; 22 АБ; 23 Б; 24 А). 

Усього у досліджені прийняло участь 177 курсантів факультету 
підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції ВНЗ МВС України, з 
них: 57 курсантів першого курсу; 57 – другого курсу; та 63 – четвертого курсу, 
88 оперуповноважених карного розшуку; 73 дільничних інспекторів міліції 
підрозділів ОВС. 
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Вивчення відповідей на ці запитання проходило методом статистичного 
опрацювання результатів анкетування та їх порівняння з характеристиками 
ставлення до зброї.  

Отже, за результатами дослідження ми спостерегли зростання 
переконаності респондентів стосовно вогнепальної табельної зброї, як 
предмета, необхідного для виконання професійних обов’язків. Так, якщо 
позитивних відповідей курсанти першого курсу на даний блок стверджень 
дали 58%; то курсанти другого курсу – 78 %; а курсанти четвертого курсу – 96 % 
позитивних стверджень. Це вказує на професійне становлення поглядів та 
настанов курсантів, та на професійне зростання особистості майбутнього 
працівника ОВС. Позитивні ствердження на цей блок запитань також дали 97 % 
оперуповноважених карного розшуку (від 88 опитаних) та 86% дільничних 
інспекторів міліції (від 73 опитаних).  

На блок запитань стосовно сприйняття зброї, як предмета влади та 
демонстрації своєї переваги над оточуючими великих розбіжностей у даних 
не виявлено. На даний блок стверджень дали позитивні відповіді: 31 курсант 
першого курсу (55 % від опитаних), 34 курсанти другого курсу (59 % від 
опитаних); 36 курсантів четвертого курсу (57% від опитаних); 23 дільничних 
інспекторів міліції (32% від опитаних); 8 оперуповноважених (9% від опитаних). 

Позитивні ствердження більшості курсантів вказують на той факт, що 
зброя є не тільки предметом необхідним для виконання професійних 
обов’язків працівниками міліції, але зброя атрибутом сили та влади. Більший 
показник позитивних відповідей на цей блок стверджень дільничних 
інспекторів міліції вказують на то, що оперуповноважені карного розшуку 
більш агресивні та впевнені у собі, ніж дільничні інспектори міліції. Таким 
чином, табельна зброя є компенсацією слабких рис характеру особистості 
курсантів і працівників міліції та придає особистості почуття впевненості у собі 
й у своїх силах. 

Найшло своє відображення у дослідженні й відчуття курсантами та 
працівниками міліції страху перед зброєю. Найбільші статистичні показники 
відчуття страху перед зброєю у 15 дільничних інспекторів міліції (21% від 
опитаних). Менші показники показали 11 курсантів 2-го курсу, що складає 19% 
від загальної кількості опитаних, 12 оперуповноважених карного розшуку (14% 
від опитаних), 7 курсантів 4-го курсу (11% від опитаних). Це можна пояснити по-
перше, на посаду дільничного інспектора міліції беруть осіб з вищою не 
юридичною освітою, по-друге, це вказує на низький рівень професійно-
психологічної підготовки. 

Відмічені низькі показники на блок стверджень “відчуття невпевненості 
в собі та страх перед озброєною людиною”. Так, відчуття невпевненості в 
собі перед озброєною людиною виникає завжди: у 8 опитаних курсантів 1-го 
курсу (13 % від опитаних); у 4 курсантів 2-го курсу (7 % від опитаних) та у 6 
курсантів 4-го курсу (9% від опитаних). Іноді виникає відчуття невпевненості 
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перед озброєною людиною у 27 % опитаних курсантів 1-го курсу, 22 % курсантів 
2-го курсу та у 32 % курсантів 4-го курсу. Якщо розглянути криву відчуття 
невпевненості курсантів інституту перед озброєною людиною, то найбільшу 
невпевненість відчувають курсанти першого курсу, спостерігається деякий 
підйом невпевненості перед озброєною людиною в курсантів четвертого 
курсу. Зростання показників на даний блок запитань ще раз підкреслює 
існування в курсантів випускних курсів страху перед майбутньою діяльністю 
та перед майбутнім взагалі, що і дає свою прояву в невпевненості перед 
озброєною людиною.  

Відчуття невпевненості в собі курсантів перед озброєною людиною 
також вказує на їх недостатню професійну сформованість особистості та 
сформованість такої риси характеру, як правомірна агресія та професійна 
сталість, на недостатній рівень навичок самооборони.  

Наші дослідження по вивченню впливу “феномену зброї” на 
особистість, як одного із факторів прогнозування агресивної та  т. ну тості ті 
поведінки курсантів та працівників міліції показують існування відносної 
переконаності досліджуваних відносно доступності зброї як засобу легкого 
здійснення самогубства. Ствердження “так” та “можливо так” ми 
використали тому, що відповідь “можливо так” вказує на невпевненість 
особистості, на страх опитаних перед правдивою відповіддю. 

Рис. 1. Гістограма показників переконаності досліджуваних відносно доступності 
зброї як засобу легкого здійснення самогубства. 

Умовні позначки: о/у – оперуповноважені карного розшуку; ДІМ – дільничні 
інспектори міліції.  

 
Високу переконаність на даний блок стверджень показали (див. рис.1) 33 

курсанти першого курсу, що складає 58% від опитаних. Нижче показники у 
курсантів другого курсу – 21 ствердження (37 %) та в курсантів четвертого 
курсу – 25 стверджень (39 %); 43 % опитаних дільничних інспекторів міліції (36 % 
опитаних не згодні з цим ствердженням), та 34 % опитаних 
оперуповноважених карного розшуку (41 % опитаних не згодні з цим 
ствердженням).  

Якщо розглянути статистичні показники для прогнозування факторів 
ризику  т. ну тості ті поведінки курсантів (ствердження: “невпевненість у 
собі”, “зброя, як доступний засіб здійснення самогубства”) ми спостерігаємо 
високий ризик  т. ну тості ті поведінки курсантів перших курсів, що 
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поясняється адаптацією курсантів перших курсів до умов навчання у закладі 
закритого типу. Зростання показників у курсантів четвертого курсу находить 
своє пояснення у рості морально-психологічного дискомфорту в зв’язку з 
майбутньою професійною діяльністю, в невпевненості у собі та проявам 
страху перед майбутнім.  

Зниження кривої переконаності про доступність табельної зброї для 
здійснення самогубства вказує на позитивний вплив освіти на становлення 
особистості курсантів, їх погляди та переконання. Високий показник відносної 
переконаності стосовно доступності зброї як засобу для здійснення 
самогубства у дільничних інспекторів міліції, на нашу думку, можливо показує 
на професійне спостереження способів самогубств серед населення, а 
можливо й на особистісну переконаність. 

Таким чином, нами було з’ясовано, що табельна вогнепальна зброя 
(«ефект зброї») впливає на особистість курсантів та працівників ОВС та у 
значній мірі залежить від того значення, яким особистість наділяє її. Слід 
підкреслити, що при професійно-психологічному доборі кандидатів на службу 
в ОВС на навчання у ВНЗ МВС України обов’язково треба вивчати особистісне 
ставлення кандидата до зброї. 
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