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Роз гля да ють ся пи тан ня без пе ки пра во охо рон них ор ганів та осо би с тої без пе ки 
співробітників, уточ нюється зміст та ких по нять, як «без пе ка», «не без пе ка», «осо би с
та без пе ка працівників пра во охо рон них ор ганів».
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Рас сма т ри ва ют ся во про сы бе зо пас но с ти пра во о хра ни тель ных ор га нов и лич ной 
бе зо пас но с ти со труд ни ков, уточ ня ет ся со дер жа ние та ких по ня тий, как «бе зо пас
ность», «опас ность», «лич ная бе зо пас ность со труд ни ков пра во о хра ни тель ных ор га
нов».
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бе зо пас ность со труд ни ков пра во о хра ни тель ных ор га нов, риск. 

This article contains such positions as lawenforcement bodies safety and personal safety 
of employees under development of Ukraine as on independent country; accurate content of 
such notions as “safety”,“danger”, “personal safety of employees lawenforcement bodies”.
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КонституціяУкраїнипроголосилаУкраїнусуверенною інезалежною,демо-
кратичною,соціальною,правовоюдержавою,людина,їїжиттяіздоров’я,честьі
гідність,недоторканістьібезпекабуливизнанінайвищоюсоціальноюцінністю.
ЗгіднозКонституцієюкожналюдинамаєневід’ємнеправонажиття,назахист
свогожиттяіздоров’ятажиттяіздоров’яіншихлюдейвідпротивоправнихпося-
гань. Ці положення мають безпосереднє значення для правоохоронних органів
України.Першзавсевонидаютьпідставудлявизначеннятарозумінняголовного
призначення правоохоронних органів за сучасних умов: виконання найваж-
ливішогоконституційногообов’язкудержави–охоронатазахистправісвобод
людини,створеннябезпечнихумовжиття.

Середорганівспеціальногопризначенняюридичнанаукаприділяєособливу
увагутакзванимправоохоронниморганам.Звичайноудослівномурозумінні«
правоохороннудіяльність«(забезпеченнязаконностітаохоронаправопорядкув
суспільстві,боротьба зправопорушниками,охорона законнихправта інтересів
громадян,юридичнихосіб,суспільстваідержавивцілому)маютьвестибукваль-
но всі – громадяни,юридичні особи, органи законодавчої, виконавчої і судової
владитощо.Аледляпереважноїбільшостісуб’єктівсуспільнихвідносинподібна
діяльністьнеєосновною.

Отже правоохоронними органами слід вважати державні органи, основною
(спеціальною)функцієюякихєзабезпеченнязаконностітаохоронаправопоряд-
ку,боротьбазправопорушеннями,охороназаконнихправтаінтересівгромадян,
юридичнихосіб,суспільстваідержавивцілому.

Зазначимо, разом з тим,щоправоохоронні органи виступаютьне тільки як
суб’єкти діяльності із забезпечення безпеки життєдіяльності суспільства, його
окремих членів, але й як об’єкти цієї діяльності. Як і всі громадяни України,
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працівники правоохоронних органів мають конституційне право на охорону та
захистжиттяіздоров’я,якпідчасвиконанняслужбовихобов’язківтакіубуден-
нихситуаціях.

Вжеєаксіомоютойфакт,щобудь-якаорганізація,будучисуб’єктомпевної
діяльності, працює надійно, якщо нею передбачена та дотримується необхідна
системазапобіжнихзаходівінасамперед–заходівбезпекиперсоналу.Проблема
створеннятакоїсистемиєнадзвичайногостроютаактуальноюдляправоохорон-
нихорганів.Зодногобоку,ризик,небезпека,стрес,можливістьвтратифізичного
та психічного здоров’я і навіть життя входять у структуру трудових операцій
працівників правоохоронних органів. З іншого – стан справ щодо запобігання
надзвичайнимподіям,пов’язаним із втратамитапораненнямисередособового
складу, викликає серйозну занепокоєність. Статистика свідчить про значну
кількість випадків загибелі тапоранень співробітників.У зв’язку зцимпошук
шляхіввирішенняозначеноїпроблеми,створеннятавпровадженнявправоохо-
ронних органах дійової політики безпеки персоналу набуває за сучасних умов
пріоритетногозначення.

Підкреслимо,щовеликийвпливнарозробкупроблемизабезпеченнягарантій
особистої безпеки співробітників правоохоронних органів, зменшення
потенційного професійного ризику в їх діяльності мають Державна програма
боротьбизі злочинністю,ЗакониУкраїни«Проміліцію»,«Прооперативно-роз-
шукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організова-
ноюзлочинністю»,«Продержавнийзахистпрацівниківсудутаправоохоронних
органів» та іншіофіційні документи.Ціпитання знайшли своє висвітлення і в
основнихнапрямкахреформуваннясистемиправоохороннихорганів.Разомзтим
у теорії та практиці управління правоохоронними органами, у тому числі
управлінняперсоналом,проблемазабезпеченняособистоїбезпекиненабулаще
достатньоговивченнятависвітлення.Хочацяпроблеманеєновоювжеєякпевні
теоретичні,такіпрактичнінапрацювання.

Уданійроботіголовнаувагазосередженаназагальнотеоретичнихпитаннях
забезпечення гарантії особистої безпеки працівників правоохоронних органів,
визначаютьсязмістцієїдіяльностітаїїмісцеусистеміуправлінняперсоналом.

Науковимпідґрунтямдлявиконанняроботистализагальнотеоретичнінаукові
праці,розробкифахівціввгалузіуправління,адміністративноготаіншихгалузей
права,асамеґрунтовнідослідженняВ.Б.Авер’янова,Н.О.Бандурки,В.Т.Біло-
уса,А.В.Буданова,Г.П.Голосніченка,Е.В.Додіна,Л.В.Коваля,В.К.Колпакова,
Н.П.Матюхіноїтаіншихнауковців.

Правовоюосновоюзахиступрацівниківправоохороннихорганівтаїхблизь-
ких родичів є Конституція України, Закон України «Про державний захист
працівниківсудуіправоохороннихорганів»,КримінальнийтаКримінально-про-
цесуальнийкодексиУкраїни,КодексУкраїнипроадміністративніправопорушен-
ня,МитнийкодексУкраїни,закониУкраїни«Простатуссуддів»,«Пропрокура-
туру»,«Проміліцію»,«ПроСлужбубезпекиУкраїни»,«Прооперативно-розшу-
ковудіяльність»,«ПроВійськовуслужбуправопорядкуузбройнихСилахУкраї-
ни»,«ПроДержавнукримінально-виконавчуслужбуУкраїни»таіншіактизако-
нодавстваУкраїни.

Утеоріїтапрактиціуправлінняорганізацієюстанбезпекиїїперсоналувиз-
нається у якості одного із важливих показників ефективно діючої організації.
Відповіднодіяльністьунапрямкуствореннятазбереженняздоровоготабезпеч-
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ногосередовищадляпрацівниківрозглядаєтьсяякпідсистемазагальноїсистеми
управлінняорганізацієюуціломутауправлінняперсоналомзокрема.Головний
принципцієїдіяльностіформулюєтьсятакимчином:наскількицеможливоробо-
таповиннабутипристосованадолюдей,аненавпаки.Надзвичайноактуальними
ціположенняєдляправоохороннихорганівУкраїни.

Сучаснасоціально-економічна,політичнатакриміногеннаситуація,щоскла-
ласяусуспільстві,значноускладнилаумовипрофесійноїдіяльностіпрацівників
правоохоронних органів, підвищила ступінь професійного ризику. Це, у свою
чергу,щебільшзагострилопроблемузабезпеченняособистоїбезпекипрацівників
правоохоронних органів, розробки та застосування системи дійових засобів по
запобіганнювтратсередособовогоскладу.Враховуючиважливістьцієїпробле-
ми, у директивних вказівках та вимогах керівництва правоохоронних органів
Українинеодноразовопідкреслювалосьбезумовністьпріоритетужиттяіздоров’я
особовогоскладунадбудь-якимиінтересамичизавданнямиоперативно-службо-
воїдіяльності.

Підвищеніризик,небезпека,стрес–невід’ємніскладовіпрофесійноїдіяль-
ностіпрацівниківправоохороннихорганів.

Особливістюдіяльностіпрацівниківправоохороннихорганів є те,щовони,
виконуючи свої професійні обов’язки, самі можуть бути об’єктом посягання і
водночасзобов’язаніприпинитивсякепо ся ган нянаіншіоб’єкти,щоохороняють-
ся,тобтосвідоморизикуватисвоїмздоров’ямабонавітьжиттям.Жодназінших
професійневимагаєцьоговідсвоїхпрацівників.

Розглядпитаньзабезпеченняособистоїбезпекипрацівниківправоохоронних
органів передбачає уточнення змісту таких по нять як «безпека», «небезпека»,
«забезпечення безпеки» та деяких інших, що певним чином відображають
сутністьпроцесу,проякиййдемова.Уфілологічномурозумінні«безпека»являє
собою«стан,приякомунезагрожуєнебезпека;єзахиствіднебезпеки»1.Усвою
чергу,небезпека – цестресовийфактор,якийвідображаєступіньусвідомлення
співробітником правоохоронних органів обставин, за яких поведінка правопо-
рушників,діястихійнихлих,аварійчикатастрофможутьзавдатийомуабочле-
нам його сім’ї фізичної, матеріальної або психологічної шкоди, призвести до
нещасного випадку, можливо, й загибелі2. Іншими словами небезпеку можна
охарактеризуватиякситуацію,колиіснуєзагрозабезпеці,тобтосукупністьумов
тафакторів,якієнебезпечнимидляжиттєвоважливихінтересівособистості.

Загроза,якзовнішнійчинникнебезпеки,справляючиспецифічнийвпливна
конкретного суб’єкта, зумовлює його особливий психологічний стан.Останній
виступаєуякостіпсихофізіологічноїознакинебезпеки.Людина,щознаходиться
устанінебезпеки,відчуваєтривогу,неспокій,длянеїхарактернопсихічненапру-
женнятаіншінегативніпрояви3.

Декільказауваженьщодопоняття«особистабезпека».Традиційновоноото-
тожнюється з поняттям «фізична безпека особистості». З точки зору вузького
підходудоцьогопоняттяценевикликаєзаперечень.Разомзтимбільшпродук-
тивнимє,знашоїточкизору,використанняпоняття«особистабезпека»убільш
широкомуйогозначенні,тобтопоняття,якепорядзфізичноюбезпекоюмістить
усобіцілунизкуіншихскладових.Цеможебутиорганізаційнабезпека,соціаль-
набезпека,психологічнабезпека,економічнабезпекатаінші,щоіснуютьутісній
взаємозалежностіміжсобоютадоповнюютьоднаодну.Кожнаізцихскладових
відрізняєтьсясвоїмзмістомтапризначенням.Так,наприклад,психологічнабез-
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пекапередбачаєнеприпустимістьущемленняпочуттявласноїгідності,особисто-
го статусу людини; соціальна безпека – надання та реальне забезпечення
працівниківсоціальнимипільгамитагарантіямиітакеінше.

Розглядаючипитання особистої професійної безпекипрацівників правоохо-
роннихорганів,A.B.Будановвиділяєтриголовнихаспектицьогопоняття,асаме:
фізична,психологічнатапрофесійно-моральнабезпека.Відповідно,найогодум
ку, дії працівника що до забезпечення особистої безпеки повинні включати
володіннятактикою,методамитаприйомамизцихголовнихнапрямків4.Цілком
погоджуючисьзA.B.Будановимщодоіснуванняназванихнимаспектівособистої
професійної безпеки працівників правоохоронних органів, зазначимо, що вва-
жаємозадоцільнезалишитиперелікцихаспектівабоскладовихвідкритим,не
замикаючийоготількиозначенимколом.Мивиходимозтого,щопоняттяособи-
стоїпрофесійноїбезпекипрацівниківправоохороннихорганівтазмістдіяльності
із забезпечення цієї безпеки знаходиться у прямій залежності від характеру та
джерел реальної та потенційної загрозипрацівникам,механізму її виникнення,
ступеняочікуваностііт.ін.Нанашудумку,особистабезпекапрацівниківправо-
охороннихорганів–цекомплексосновнихідопоміжнихзаходів,спрямованихна
зниженнярівнянебезпечнихфакторівдореально-можливогомінімуму,щодозво-
ляє гарантувати збереження життя і здоров’я, нормального психічного стану і
дієздатності працівника під час виконання функціональних обов’язків, про-
фесійних(оперативно-службових,бойовихзавдань)якубуденних,такіекстре-
мальних, надзвичайних ситуаціях. Отже, метою забезпечення безпеки у про-
фесійнійдіяльностібудекомплекснийісистемнийвпливнапотенційнііреальні
загрози, через які професійне зусилля функціонує часом у нестабільних (зов-
нішніх і внутрішніх) умовах. Зниження і нейтралізація ризику – фактори, що
безпосередньовпливаютьякнасамупрофесійнудіяльність,так інаспецифіку
діяльностіспівробітникаправоохороннихорганів5.

Так,авторинауково-практичнихрекомендаційіззабезпеченняособистоїбез-
пеки працівників правоохоронних органів (В.Г.Андросюк, Г.О.Юхновець,
Л.І.Казміренко та ін.) поділяють небезпеку на реальну, уявну, провоковану та
потенційну.Реальнанебезпекає,наїхдумку,наслідкомнесприятливоїдинаміки
оперативно-службової ситуації, з реальними факторами загрози життю та здо-
ров’ю працівника. Уявна небезпека – це результат перебільшення чи хибної
оцінкинегативнихякостейситуації,поведінкиконкретнихосіб,хибноготлума-
чення мовних повідомлень. Провокована небезпека виникає внаслідок прояву
окремихособистихнегативнихякостейпрацівника(агресивність,грубість,жор-
стокість,гонортощо)івідповідноїпротиправноїреакціїнанихзбокуіншихосіб.
Щостосуєтьсяпотенційноїнебезпеки,товонавиникаєпідчасбудь-якогоможли-
вогоконтактузнегативнимиякостямиоб’єктівчисуб’єктівситуації.Зточкизору
В.С.Медведєва, «своєрідність впливу небезпеки полягає в її постійній
потенціальнійприсутності.Воднихвипадкахвонаможепередбачатися,вінших
виникаєраптово».Такимчином,небезпека,якоїзазнаютьпрацівникиправоохо-
ронних під час виконання службових обов’язків, є багатоплановою за змістом,
силою,наслідкамисвоговпливутазаіншимихарактеристиками.

І як наслідок забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних
органів наводимо основні та допоміжні заходи спрямовані на зниження рівня
небезпечнихфакторів.
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Основні: про фесійні, ду ховні, пра вові, так тичні ,пси хо логічнопе да гогічни,
фізичні,індивіду альні.

Допоміжні: ка д рові, ор ганізаційні, пси хо мо торні, керівні (уп равлінські), 
ме дичні,ма теріаль нотехнічні,соціальні ,економічні6.

Маютьмісцевипадки,колиповідомленнялюдиниуцивільномупроте,що
вонаєпрацівникомправоохороннихорганів(СБУ,міліції,податковоїміліції,про-
куратури) з наступною вимогою припинити правопорушення стає причиною
агресивностізбокуоточуючих.

Розумінняпричинвиникненняекстремальнихситуацій,особливостейрізних
видів,механізмудіїтаіншиххарактеристикдаєможливістьмінімізуватидомож-
ливоїмежіїхнегативнийвплив,сформуватиупрацівниківалгоритмиповедінки
утихабоіншихситуаціях.

Загроза здоров’ю тажиттю працівників правоохоронних органів існувала з
початкуствореннякожноїструктуриізавсічасиприймалисяпевнізаходищодо
запобіганнявипадківпораненьтазагибелісередособовогоскладу7.

Однактількизасучаснихумовпосталопитанняпровпровадженнянаукових
засадорганізаціїцієїдіяльності,застосуваннякомплексузаходів,спрямованихна
забезпеченняособистоїбезпекипрацівниківправоохороннихорганів.

За вдан ня за без пе чен ня осо би с тої без пе ки яксамостійногонауково-практич-
ного напрямку: розробка методів прогнозування, виявлення та ідентифікації
небезпечних,шкідливихчинників;розробкаметодівізасобівзахистулюдини,її
здоров’я від впливу небезпечних чинників; розробка заходів попередження та
ліквідаціїнаслідківдіїцихчинників.

Щостосуєтьсяголовнихнапрямівцієїдіяльності,топріоритетногозначення
набуваютьнаступні:

1. Створення на максимально можливому рівні безпечних умов виконання
службових обов’язків працівниками правоохоронних органів та нешкідливих
умовжиттєдіяльності.

2.Формуванняупрацівниківправоохороннихорганівкомплексувідповідних
професійно-психологічних установок, навчання стратегії, тактиці та методам
забезпеченняособистоїбезпеки.

3.Створеннядійовоїсистемипрофесійногозахистуособовогоскладу.
Ця діяльність має комплексний характер і передбачає вирішення у своєї

єдності багатьох економічних, правових, соціальних, психологічних та інших
питань, які пов’язані з професійною діяльністю працівників правоохоронних
органів.

Діяльність із забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних
органів безпосередньо пов’язана із всіма елементами управління персоналом:
відбіртаприйомкадрів,оцінкаїхдіяльності,винагородження,навчаннятощо.

Виходячизцихположень,сутністьуправліннябезпекоюперсоналуправоохо-
роннихорганівможнавизначитиякздійсненнясистемизаходів,спрямованихна
зниженнярівняпрофесійногоризикудореальноможливогомінімуму.Ушироко-
мурозумінніцядіяльністьвиходитьзамежісутовідділівпороботізперсоналом
і стосується всіх управлінських структур. Обов’язковою умовою ефективності
цієїдіяльностієурахуваннянизкифакторів,якіусвоїйсукупностівизначають
особистубезпекупрацівниківправоохороннихорганів:специфікуумов,змістута
форм професійної діяльності; ступінь професійної захищеності працівника, в
томучислінаявністьспеціальнихзаходівматеріально-технічного,управлінського
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характеру, цілеспрямованої роботи з особовим складом в цьому напрямку;
ступінь загальної підготовленості працівника та наявність у нього спеціальних
знань та умінь щодо забезпечення особистої безпеки під час вирішення про-
фесійних завдань або у ситуаціях, які пов’язані з професійною діяльністю.
Реалізаціяцьогонапрямкунапрактицідаєможливістьреальнопокращитивико-
нання працівниками своїх професійних завдань, змінити їх ставлення до про-
фесійних обов’язків, скоротити час втрат внаслідок професійних нещасних
випадків,уникнутивитрат,щопов’язаніізкожнимнещаснимвипадкомабохво-
робою, а головне – зберегти життя та здоров’я працівників правоохоронних
органів.
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