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Відповідно до теорії і практики мотивації, яка обумовлює ієрархію потреб 

людини, безпека, поряд з фізіологічними потребами (в їжі, одязі тощо), є 

однією із головних потреб. Вона є невід’ємною характеристикою й умовою 

життя та діяльності особи, суспільства та держави. Практика показує, що 

забезпечення безпеки діяльності особового складу підрозділів правоохоронних 

органів ще не має належного рівня, оскільки щорічно гине та отримує тяжкі 

поранення, каліцтво, психічний розлад значна кількість працівників. Діяльність 

співробітників правоохоронних органів у більшості випадків пов’язана з 

небезпекою та стресовими ситуаціями. Особливість цієї небезпеки полягає в її 

постійній потенційній присутності. В одних випадках вона може 

передбачатись, а в інших – виникає раптово [1–3]. 

Можливість нападу на співробітника правоохоронних органів існує 

протягом усього часу патрулювання, чергування і, навіть, носіння форми та 

зброї. У будь-якому випадку працівник поліції зобов’язаний не уникати 

небезпеки, а, умовно кажучи, йти їй назустріч. Отже, в умовах складної 

криміногенної ситуації питання особистої безпеки працівників поліції є одним з 

найважливіших напрямків діяльності працівників правоохоронних органів 

України. Численні факти злочинних зазіхань на життя і здоров'я під час 
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виконання службових обов'язків потребують детальної розробки рекомендацій 

щодо забезпечення особистої безпеки працівників поліції. 

Як зазначають фахівці-науковці Університету ДФС України В. Р. Біла, 

В. Л. Грищук, В. В. Чмелюк, і з цим доцільно погодитися, що особиста безпека 

співробітників правоохоронних органів – це система організаційно-правових, 

фізичних і тактико-психологічних заходів, що дозволяють забезпечити 

збереження життя та здоров'я працівника правоохоронних органів та 

підтримання високого рівня ефективності його професійних дій [4]. 

При цьому слід зауважити, що особиста безпека насамперед ґрунтується 

на достатньому рівні професійно-психологічної готовності працівників, коли 

вони налаштовані на найбільш доцільні, активні та рішучі дії в складних чи 

небезпечних для життя і здоров'я умовах виконання службових обов'язків. Крім 

того, особиста безпека є результатом реалізації комплексу заходів, спрямованих 

на зниження рівня професійного ризику до реально можливого мінімуму, що 

дозволяє гарантувати збереження життя і здоров'я, нормального психічного 

стану та дієздатності працівника поліції під час ефективного виконання 

оперативно-службових завдань. Особиста безпека працівників поліції вимагає 

підвищення рівня службової, бойової та психологічної підготовки, а також 

удосконалення матеріальної бази, забезпечення практичних підрозділів 

правоохоронної діяльності сучасними технічними засобами та озброєнням. 

Здавна відомо, що сучасна злочинність вже стала занадто небезпечним 

суспільним явищем. Добре навчені і треновані злочинці, у багатьох випадках, 

чинять організовано-відчайдушний опір законним вимогам співробітникам 

правоохоронних органів. Сумним наслідком цього є те, що в практичній 

діяльності правоохоронних органів ще продовжують траплятися безглузді і 

непоправимі випадки загибелі та травматизму співробітників правоохоронних 

органів. 

Серед численних завдань, які також несуть в собі ряд загроз та 

небезпечних факторів у службовій діяльності співробітників правоохоронних 

органів, патрульних поліцейських варто назвати такі: самостійне виявлення 
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правопорушень: під час патрулювання та в інших випадках, передбачених 

законодавством, звертає увагу на правопорушення з метою їх запобігання, 

припинення, документування і притягнення до відповідальності; припинення 

правопорушень: припиняє виявлені кримінальні та адміністративні 

правопорушення, застосовуючи для цього передбачені законодавством права і 

повноваження; у випадках та в спосіб, передбачені законодавством, розглядає 

справи про адміністративні правопорушення і застосовує заходи 

адміністративного впливу до правопорушників; затримання правопорушників 

та доставлення їх до підрозділів органів внутрішніх справ [5–10]. У випадках, 

визначених законодавством, здійснює затримання особи та її доставлення, а 

також застосовує інші заходи забезпечення провадження відповідно до 

законодавства; охорону місця події. З метою забезпечення подальшого 

розслідування вживає заходів щодо охорони та збереження місця події в 

первинному, незміненому стані до прибуття уповноважених осіб, зокрема 

слідчих оперативних груп; співпрацю з іншими структурними підрозділами 

органів внутрішніх справ.  

Таким чином, специфіка службової діяльності співробітників 

правоохоронних органів полягає у високому рівні її небезпеки, оскільки 

функціонально така діяльність спрямована на протидію злочинності, 

припинення правопорушень, дотримання правопорядку. З цього виникає 

потреба забезпечення особистої безпеки співробітників правоохоронних 

органів, поліцейських патрульної поліції. Система державного гарантування 

особистої безпеки співробітника правоохоронних органів має становити собою 

сукупність максимальних гарантій та заходів, що на найвищому рівні 

всесторонньо забезпечують його право на життя та здоров’я. Особливу увагу 

має бути приділено інструктуванню, проходженню стажування, обміну 

досвідом із зарубіжними колегами, підвищенню рівня матеріального 

забезпечення співробітників правоохоронних органів, патрульних 

поліцейських, посилення психологічної готовності співробітників 

правоохоронних органів, поліцейських патрульної поліції до екстремальних 



23 
 

ситуацій тощо. Вироблення чіткої концепції професійної підготовки 

поліцейських кадрів засобами бойового хортингу дасть змогу покращити захист 

поліцейського під час виконання оперативно-службових завдань.  
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