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По-перше, слід завчасно формувати у поліцейських готовність до 
дій в екстремальних ситуаціях. Така готовність полягає у формуванні 
таких рис характеру, як самовладання, впевненість в собі, знання дій в 
напружених ситуаціях, вміння подолати несприятливі впливи на 
психіку. Основу цього етапу становить інформування про складену 
ситуацію в районі проведення миротворчих операцій. Інформування 
має нейтралізувати причину невизначеності поліцейського і зменшує 
його психологічну напруженість. 

По-друге, слід моделювати умови майбутньої діяльності задля 
того, щоб інформований про складену ситуацію поліцейський обирав 
адекватні методи і засоби реагування. У даному випадку моделювання 
правова освіченість поліцейського відіграє одну з ключових ролей. 

По-третє, слід постійно підтримувати морально-психологічний 
стан поліцейських у процесі виконання складних завдань у змінній 
ситуації. У даному випадку є доцільним проведення відповідних 
заходів щодо подолання у поліцейських нудьги, сонливості, тривоги 
або надмірного збудження під час чекання небезпеки. Подібні заходи є 
можливими завдяки впливу керівника на підлеглих або ж 
застосуванням підлеглими методів саморегуляції. 

Отже, підтримка морально-психологічного стану миротворців 
залежить від багатьох взаємопов’язаних між собою складових. 
Проведення комплексу відповідних засобів здатне забезпечити 
відповідний рівень психологічної готовності поліцейських до дій у 
визначених умовах та екстремальних ситуаціях. Не слід забувати, що 
громадська думка теж здатна підняти бойовий дух миротворців та 
надати їм впевненості у своїх діях на користь миру у світі.  

Науковий консультант С. О. Книженко 
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ВНЕСОК ЖІНОК-ПОЛІЦЕЙСЬКИХ З ІНДІЇ  
У ВСТАНОВЛЕННЯ МИРУ В ЛІБЕРІЇ 

Суспільство більше не може звести до мінімуму або ігнорувати 
внесок жінок на всіх стадіях вирішення конфліктів, миротворчості, 
миробудівництва, підтримання миру і процесів відновлення. Стійкий 
мир не буде досягнутий без повної і рівної участі жінок і чоловіків. 

Жінки-поліцейські є надійними та ефективними миротворцями, 
які часто знаходяться в перших рядах забезпечення порядку під час 
заворушень, тому що вони можуть допомогти заспокоїти натовп. 
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Індія посідає третє місце серед країн, які внесли свій внесок до 
операцій ООН з підтримання миру. 7846 миротворців з Індії брали 
участь у операціях ООН з підтримання миру по всьому світу. 125 
поліцейських Індії, в тому числі 103 жінок і 22 чоловіків направлені на 
службу в миротворчу місію в Ліберію. 

Індія була першою країною, яка підготувала підрозділ до складу 
якого входили тільки жінки-поліцейські для виконання місії з 
підтримки миру. Індія проклала шлях у здійсненні резолюції Ради 
Безпеки ООН, яка визнає, що конфлікти часто зачіпають жінок і дівчат 
сильніше, і тому жінки мають відіграти помітнішу роль в зусиллях з 
підтримання миру. Присутність жінок у формі сприяла заохоченню 
ліберійських жінок повідомляти про випадки сексуального насильства. 

С того часу, як у Ліберії були розгорнуті миротворчі сили з Індії, 
поліцейські-миротворці проводили важливі програми роз’яснювальної 
роботи серед місцевих громад, таких як базова підготовка з 
самооборони, оволодіння ліберійськими жінками комп’ютером на 
заняттях в комп’ютерних класах, щоб поліпшити життя. 

Через рік перебування у Ліберії у складі Місії Організації 
Об’єднаних Націй поліцейські-миротворці повертаються до Індії. 
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НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В МИРОТВОРЧИХ МІСІЯХ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ У XXI СТОЛІТТІ 

Організація Об’єднаних Націй стала важливим інструментом 
врегулювання збройних конфліктів і вирішення завдань державного 
будівництва в посткризовій фазі в сфері підтримання миру. У XXI 
столітті в зв’язку з загостренням цілої низки такого роду конфліктів 
Організація Об’єднаних Націй стає як ніколи актуальною і 
необхідною. 

Сучасні конфлікти, як правило, мають внутрішній характер і 
пов’язані з міжетнічними, міжконфесійними, територіальними, 
політичними, економічними та іншими причинами. Більш чітко 
проявляються такі проблеми, як транснаціональне розповсюдження 
зброї, організована злочинність та незаконний обіг наркотиків. Все це 
призвело до об’єктивного збільшення масштабів і кількості 
багатокомпонентних операцій з підтримки миру, іноді із юридично 


